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NDERGJEGJESIMI I BREZIT TE RI DO TE PAKESOJE
KOSTOT E REHABILITIMIT MJEDISOR

ZHVILLOHEN KONFERENCAT RAJONALE TE
PROJEKTIT “CLEEN” NE FIER E VLORE

 Janë zhvilluar në Fier e Vlorë konferencat rajonale të projektit
CLEEN – Shqipëria ime e pastër dhe e bukur, mundësuar nga UNICEF.
Në to kanë marrë pjesë, veç drejtuesve dhe koordinatorëve të projektit
nga grupimi Ekolëvizja, edhe koordinatorët e rretheve, nxënës, mësues
e drejtues të shkollave pjesëmarrëse, përfaqësues nga Drejtoritë
Arsimore të rretheve përkatëse, prindër, përfaqësues nga biznesi e
komuniteti rom që merret me grumbullimin e plastikës etj. .

 Në këto veprimtari ra në sy rritja e nivelit të ndërgjegjësimit jo
vetëm e nxënësve të shkollave pjesëmarrëse po dhe përpjekjet e tyre
për ta shtrirë këtë në familjet e tyre dhe në komunitet. Aty u theksua
se fëmijët janë ideatorë të së ardhmes dhe formimi i tyre për çështjet
mjedisore është thelbësor për një mjedis më të pastër. Po ashtu sfidat
që na parashtrojnë fëmijët duhet të merren me shumë seriozisht sepse
nëpërmjet sensibilizimit të brezit të ri do të pakësohen ndjeshëm në të
ardhmen kostot e rehabilitimit të problemeve mjedisore.

Teknologjia moderne me përhapje të gjerë
në planetin tonë mund të shpëtojë njerëzit e
varfër që kanë akses në këto forma mediatike.
Risitë si interneti dhe teknologjia satelitore
po ndryshojnë mënyrën e zgjidhjeve të
sistemit të ushqimit edhe në në vendet më të
varfëra. Tani, “Norishing the Planet”,
prezanton pesë format e medias që mund të
përdorin fuqinë e informacionit për të luftuar
urinë: televizionin, videot, internetin, median
dhe telefoninë celulare.

 Ela SHKURTI

Projekti “CLEEN”, i mundësuar
nga UNICEF, është përhapur
gjerësisht në qytetin e Vlorës dhe
kjo, kryesisht nëpërmjet fëmijëve të
shkollave, pjesëmarrëse në këtë
veprimtari. Sipas mësuesve të
shkollave 9– vjeçare nxënësit janë
treguar shumë të interesuar për
riciklimin dhe, çfarë është më e
rëndësishme, e kanë përcjellë këtë
informacion edhe në familjet e tyre.
Kjo do të thotë se janë përfshirë në
projekt rreth 7000 nxënës dhe po
7000 familje që kanë marrë
informacion dhe kanë mbështetur
procesin e riciklimit vetëm në këtë
qytet.

 Realiteti i sotëm, lidhur me mjedisin,
është i hidhur dhe shkaktarët e vërtetë të
kësaj gjëndjeje jemi ne. Duajeni veten,
duajeni vendin ku vini këmbën, lartësoni
dhe fisnikëroni shpirtin me kujdesin për
natyrën, që nga vazoja me lule në parvazin
e dritares, e deri te pema më e lashtë në
pyllin e largët që mbart historinë e këtij
vendi. Nuk mund të presim të bëjmë gjëra të
mëdha për këtë botë por e rënëdsishme
është të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të
madhe.

Shkolla “Liri Gero”, në vënien në jetë të projektit
“CLEEN”, ka zgjidhur, me një përfitim të dyanshëm, edhe
tërheqjen nga shkolla të plastikës së mbledhur duke
nënshkruar një kontratë me komunitetin rom. Sipas kesaj
kontrate, ky komunitet, një herë në javë merr nga mjediset
shkollore materialet plastike që janë grumbulluar nga
nxënësit. Zoti Kazanxhi shprehet se : “Nga riciklimi i
plastikës do të kishte përfitim të dyfishtë. Nga njëra anë do
të pastrohet mjedisi dhe nga ana tjetër do të ulej numri i
papunësisë për komunitetin rom”.

NDIKIMI I FEMIJEVE PER GRUMBULLIMIN E
DIFERENCUAR

LE TE BEJME GJERA TE VOGLA PER MJEDISIN, POR
ME DASHURI TE MADHE

Letër e hapur nga Alban IMERI, Klasa e VII-të, Shkolla “Muço Delo”, Vlorë

KOMUNITETI ROM I INTERESUAR NE RRUGEN QE U
HAPI PROJEKTI CLEEN

Intervistë me z. Saimir Kazanxhiu, përfaqësues i komunitetit rom në Fier

RISITE MEDIATIKE NE NDIHME TE USHQIMIT TE
PLANETIT
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Këshilli i Ministrave ka miratuar
draftin e hartuar nga Ministria e
Mjedisit “Për të drejtën e publikut
për të patur informacion mjedisor”.
Ky vendim ka qëllim t’i sigurojë
publikut shpërndarjen në mënyrë
të vazhdueshme dhe sistematike
të informacionit mjedisor, vënien
e këtij informacioni në dispozicion
të tij si dhe të përcaktojë kushtet
dhe mënyrat e duhura për
ushtrimin e të drejtës për të patur
informacion mjedisor. Vendimi
tashmë përcakton përgjegjësi të
detajuara të autoriteteve publike,
të cilët zotërojnë informacionin
mjedisor për ta shpërndarë këtë të
fundit jo vetëm si detyrim ligjor,
por edhe kur kërkohet nga publiku.

 Vendimi është organizuar në 4
krerë.

 Kreu i pare përmban objektin
dhe përkufizimet përkatëse që janë
përdorur përgjatë vendimit ndërsa

Shqetësimet mjedisore në
Shqipëri janë të mëdha dhe shumë
të dukshme, si në lidhje me
mbijetesën e botës së gjallë, me
shfrytëzimin e pasurive biologjike
në vend, por edhe me vetë
shëndetin e njeriut. Shumë prej
tyre janë të trashëguara nga
dhjetëvjeçarët e sistemit të kaluar,
por shumë shqetësime janë
shfaqur ose dhe rënduar më tej
gjatë dy dhjetëvjeçarëve të fundit
të tranzicionit të ekonomisë
shqiptare. Monitorimi mjedisor,
njohja e pandërprerë e cilësisë së
mjedisit, njohja e cilësisë së ujit,
ajrit, tokës, e larmisë biologjike,
mbetet gjithmonë përparsi dhe
mbështetje në përcaktimin si duhet
të politikave menaxhuese dhe të

kreu i dytë i vendimit përshkruan
të gjitha proçedurat, për
shpërndarjen e informacionit
mjedisor tek publiku, si dhe vënien
në dispozicion të tij informacionin
që kërkohet.

 Kreu i tretë përcakton të gjitha
hapat që duhet të ndjekë aplikanti
me qëllim që autoriteti publik t’i
vërë në dispozicion të tij
informacionin e kërkuar, kohën
brenda së cilës ky informacion do
t’i vihet në shërbim, si dhe formën
në të cilën informacioni do t’i vihet
në dispozicion aplikuesit ndersa
kreu i katërt përcakton se
informacioni mjedisor është pa
pagesë, se Autoriteti Publik i
shpërndan menjëherë dhe pa
vonesë publikut që ndikohet
informacionin e duhur kur ekziston
një kërcënimin i pashmangshëm
për shëndetin e njerëzve apo
mjedisin.

TURIZMI DHE LIGATINAT
 Dita Boterore e Ligatinave, 2

shkurt, vendosur në 1971, ka
shërbyer çdo vit për qeveritë,
organizatat joqeveritare,
organizatat e ruajtjes së tyre dhe
grupe qytetarësh janë përfshirë
në rritjen e ndërgjegjes së publikut
mbi rëndësinë dhe vlerat e
ligatinave.

 Në kuader të kësaj Dite,
Ministria e Mjedisit, në
bashkëpunim me Projektin e
Zonave të Mbrojtura Detare të
UNDP-së, organizoi një aktivitet
promovues për vlerat që ofrojnë
ligatinat në vendin tonë. Kjo
veprimtari u zhvillua mbi nevojën
e promovimit të tokave të lagura,
jo vetem si ekosisteme mjaft të
rëndësishme për jetën e
banorëve, por në veçanti si zona
në të cilat duhet promovuar edhe

turizmi.
 Në takim merrnin pjesë zv.

ministri i Mjedisit, z. Taulant Bino;
zv/drejtori i PNUD për Shqipërinë
z. Freddy Austli, përfaqësues nga
organizatat ndërkombetare në
vend, nga shoqëria civile etj.

Në fjalen e tij z. Bino theksoi
rëndësinë e ligatinave në vendin
tonë dhe nxitjen e një turizmi të
përgjegjshëm dhe të
qëndrueshëm, në mbështetje të
vlerave kulturore të ligatinave.

 Në takimi u shfaq dhe një
film dokumentar të z. Xhemal
Mato,  për  zonën e  Sazan
Karaburunit, si dhe foto nga një
pjesë e rëndësishme e lagunave
shqiptare, shoqëruar me pyetje
dhe diskut ime nga të
pranishmit.

NE DITEN BOTERORE TE LIGATINAVE

MIRATOHET VKM E INFORMACIONIT MJEDISOR

BOTOHET ”MONITORIMI BIOLOGJIK MJEDISOR ”
ruajtjes së natyrës, si dhe të
masave parandaluese ndaj
degradimit mjedisor, ndotjes dhe

vetë shëndetit të njeriut. Kjo është
parakusht edhe për plotësimin e
kërkesave që rrjedhin nga
standardet kombëtare ose
ndërkombëtare.

 Me këtë temë është botuar libri
” Monitorimi Biologjik Mjedisor”
i autorit Aleko Miho, profesor në
Universitetin Politeknik. Në këtë
libër lexuesi njihet me metodat
kryesore biomonitoruese,
bioprovat dhe biovëzhgimin, me
llojet indikatore dhe bioshenjat që
përdoren në secilin rast, me
metodat përkatëse studimore dhe
standardet udhëzuese në fuqi.
Kujdes i është kushtuar edhe
aspekteve gjenetike dhe
molekulare të ndikimit të lëndëve
helmuese dhe kancerogjene,
ndotjes gjenetike, gjallesave
transgjenike dhe zbulimit të tyre,
si një ndër shqetësimet e zhvillimit
të sotëm modern.

 Në libër trajohen shumë

aspekte praktike të biomonitorimit
të habitateve ujore, të tokës dhe
ajrit, duke e pasqyruar atë shpesh
me material konkret dhe arritjet
kërkimore në Shqipëri. Në fund
jepet edhe një vështrim i
përgjithshëm mbi ecurinë e

monitorimit në Shqipëri,
legjislacioni në fuqi dhe
institucionet përgjegjëse më në zë
të vendit.

 Libri prej ilustrohet me shumë
fotografi që përfaqësojnë gjallesa
indikatore, veprimtari ose mjete

Monitorimi mjedisor mbetet gjithmonë përparsi dhe
mbështetje në përcaktimin si duhet të politikave

menaxhuese dhe të ruajtjes së natyrës

monitoruese, si dhe mbi 110 skica,
grafikë ose histograma. Një sasi e
konsiderueshme tabelash japin
informacion të bollshëm mbi të
dhëna të ndryshme mjedisore, mbi
klasat cilësore të standardeve në
fuqi etj.

 Ky botim është i dobishëm për
të gjithë ata që punojnë dhe
interesohen për vlerësimin
biologjik mjedisor, por edhe për
vlerësimin mjedisor në përgjithësi.
Libri gjendet tek Libri Universitar,
Tiranë.

“ MIGRIMI “ I KAZANEVE TE MBETJEVE NE TIRANE

FOTO REPORTAZH NE RRUGET E KRYEQYTETITFOTO REPORTAZH NE RRUGET E KRYEQYTETITFOTO REPORTAZH NE RRUGET E KRYEQYTETITFOTO REPORTAZH NE RRUGET E KRYEQYTETITFOTO REPORTAZH NE RRUGET E KRYEQYTETIT
Një fenomen i hershëm në kryeqytet është lëvizja, pothuaj e pakontrolluar, e kzanëve të

mbetjeve në Tiranë. Në fillim të viteve 2000, kur filloi rikonstruksioni në masë i rrugëve të
qytetit, këtyre kazanëve u rezervohej një “qoshe” në trotuarët, pak a shumë të shpërndara
sipas dëndësisë së popullsisë.

 Por, me kalimin e viteve, ca nga heqja dorë e ndërtimit të këtyre vendeve, ca nga dëshirat
e banorëve, por më shumë e pronarëve të dyqaneve e lokaleve, filloi një “migrim” i
pakontrolluar i tyre, duke i hequr secili nga vetja. Dhe sot ka ardhur puna që kazanët i gjen
në vende ku të gjithëve u bie larg të shkojnë, në stacionet e autobuzëve si në Tiranë e re
para postës apo në rrugën Medar Shtylla, ku lihen pa kazanë tre-katër pallate shumë katësh.
Kështu që ndodh t’i gjesh qeset me plehra në cepa pallatesh, në rrugë apo dhe në ato pak
lulishte që na kanë mbetur.

 Fotot e bëra në ditët e fundit të janarit e tregojnë këtë, por, tregojnë dhe se pushteti
lokal, bashkia e qytetit dhe minibashkitë duhet të merret me këtë fenomen.
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Ela SHKURTI, Vlorë, 20 Janar 2011

 Me mbështetjen e projektit
“CLEEN” të UNICEF-it, shkolla 9
vjecare “Lef Sallata” në qytetin e
Vlorës, ka organizuar një sërë
aktivitetesh për edukimin dhe
informimin e opinionit të fëmijëve
në lidhje me çështjet mjedisore.

Nën projektin e titulluar
“Shkolla ime e pastër dhe e bukur”
stafi i mësimdhënies është munduar
të shndërrojë mjediset shkollore në

mjedise ekologjike që synojnë jo
vetëm të edukojnë, por dhe për një
jetë më të shëndetshme të femijëve
të shkollës.

 Sipas Mimoza Koçit, mësuese
e ciklit të ulët në shkollën “Lef
Sallata”, e cila është angazhuar dhe
për ndërgjegjësimin e fëmijëve në
çështjet mjedisore, fëmijët janë

klasës së pestë, në një eskursion të
zhvilluar në kalanë e Krujës, kanë
pastruar mjedisin e ndotur nga
turistët që kishin vizituar këtë vend.
Poashtu ata treguan qartazi
ndjeshmërinë ndaj mjedisit edhe në
eskursionin e rradhës të organizuar
në kalanë e Beratit me po të njëjtin
gjest. Kështu ata u munduan të
përcjellin mesazhin e një mjedisi të
pastër edhe tek vizitorët e këtyre
monumenteve të historisë sonë.

 Nxënësit po ashtu janë
përshtatur shpejt me metodën e
mbledhjes së mbetjeve të
riciklueshme. Sipas mësuesëve të
shkollave përditë fëmijët vijnë nga

shtëpia me mbetjet e riciklueshme
të përdorura në shtëpitë e tyre dhe
i hedhin në koshat e riciklimit të
ofruara nga CLEEN në oborrin e tyre
të shkollës.

 Sipas koordinatores së projektit
znj. Mirela Emiri ky projekt ka qenë
shumë i suksesshëm në shkollat e
aplikuara pasi fëmijët kanë treguar
një interes mjaft të gjerë për
përfshirjen në këtë proces dhe si
pasojë kanë qenë shumë aktivë në
nismat e ndërmara. Poashtu sipas
saj janë shumë të efektshme moshat
në të cilat aplikohet ky projekt, pra
tek nxënësit e 9-vjecares, pasi kjo
është edhe mosha në të cilën
formohet ndërgjegjësimi i fëmijëve
për problematikat në fjalë.

( vijon ne faqen 4 )

Nga Alda PAPA, drejtoreshë e
shkollës “Muço Delo”

 
 Këto ishin  fjalët  e një nxënësi

 të  klasës  së peste, kur  u  njoh  me
 projektin  e  UNICEF-it “ Shqipëria
ime e pastër  dhe e bukur”. Në këtë
fazë të parë, pas konferencës
 kombëtare, nxënësit u njohën  me
projektin. Ai u përkrah nga të gjithë.
 Nga  bisedat  me ta,  shihej
 sinqeriteti, përkushtimi  për t’i
shërbyer  mjedisit:

-E  dua natyrën, sepse gjej
qetësinë  e shpirtit

-Mjedisi  i  pastër  më jep
 gjallëri, krenari, jetë.

-Realiteti  i  sotëm  lidhur  me

 mjedisin  është i  hidhur e
shkaktarët e vërtetë  jemi ne.

 Nëse postulatin moral  “Më
thuaj  me kë rri, të të them se cili  je”
do ta perifrazonim ndryshe, për të

FEMIJET – IDEATORE TE SE ARDHMES
angazhuar plotësisht për realizimin
e këtij projekti. Pjesëmarrja e
prindërve nëpër aktivitetet

mjedisore, vërteton faktin se fëmijët
e kanë transmetuar mesazhin e
projektit në familjet e tyre, madje

dhe vetë mësuesit janë aktivizuar
më shumë në inisiativat mjedisore
të nxënësve.

 Ky projekt po zbatohet në
dhjetë shkolla te Vlores, duke
sensibilizuar afro 7000 nxënës, që
do të thotë 7000 familje të
ndryshme. Ndikimi është tepër i
gjerë. Sipas stafit të mësimdhënies

këta nxënës tashmë e kthyen në
traditë të tyren sjelljen e mbetjeve
plastike te riciklueshme nga familjet

e tyre një herë në javë dhe
grumbullimin e tyre në koshat e
ofruara nga projekti “ CLEEN” për
çdo shkollë.

Këto mbetje në fund të javës
mblidhen nga komuniteti egjyptian
dhe çohen prej tyre në vendet e
posacme për riciklim. Pra tani rreth
7000 familje që janë të ndër-
gjegjësuara dhe ndihmojnë direkt
në ndarjen e mbetjeve plastike dhe
grumbullimin e tyre për riciklim, jep
mesazh shumë optimist për
mjedisin tonë, sidomos kur dihet se
ky mesazh në masën më të gjerë
është përcjellë nga vetë e ardhmja
e këtij vendi, fëmijët.

 Sipas drejtoreshës së shkollës
“Lef Sallata” një pjesë e të
ardhurave të fituara nga shoqata
egjyptiane është biseduar që do t’i
kthehet shkollës për të motivuar
edukimin mjedisor.

 Ideja e projektit “CLEEN”
përfshinte ndarjen dhe riciklimin e
plastikës, por femijët e shkollës “Lef
Sallata” e kanë zgjeruar aktivitetin
e tyre në fushën e mjedisit duke i
grumbulluar të ndara dhe letrën e
aluminin në koshin e shkollës.

 ( vijon ne faqen 4 )

NDERGJEGJESIMI I BREZIT TE RI DO
TE PAKESOJE KOSTOT E
REHABILITIMIT MJEDISOR

Ela SHKURTI

 Edhe në Fier është zhvilluar
Konferenca Rajonale e projektit
CLLEN – Shqipëria ime e pastër dhe
e bukur “. Morën pjesë nxënës,
mësues e drejtues të shkollave
pjesëmarrëse, përfaqësues nga
Drejtoria Arsimore e rrethit, prindër,
drejtori ekzekutiv z. Xh. Mato dhe
koordinatorët e projektit nga
grupimi Ekolëvizja etj. . .

 Kordinatorja e projektit për

shkollat e Fierit, znj. Emiri nga
Drejtoria Arsimore, në fjalën e saj,
theksoi se një rol shumë të
rëndësishmë për formimin mjedisor
dhe edukativ të fëmijëve kanë

luajtur mësueset e shkollave 9-
vjecare. Për këtë ka ndikuar dhe
Ministria e Arsimit që ka
mundësuar një trajnim ku u
përcilleshin problemet mjedisore,

mënyrën efektive të përballjes me
to dhe rëndësinë e përçimit të këtij
mesazhi te fëmijët e 9-vjecares.
Trajnimet janë shoqëruar edhe me
literaturën përkatëse, ku
demonstroheshin mënyrat e
transmetimit të mesazheve
mjedisore te brezi i ri.

 Znj. Emiri më tej vuri në dukje
se, mesazhi i përcjellë, nuk ngeli
vetëm në kurrikulat mësimore, por,
ajo që është më e rëndësishme, u
zbatua në praktikë. Një shembëll
kuptimplotë, veç punës së tyre në
shkollë e famile, është se fëmijët e

ZHVILLOHET KONFERENCA RAJONALE E
PROJEKTIT “CLEEN” NE FIER

treguar ndikimin e mjedisit natyror
në jetën tonë, mund të krijonim
shprehjen: “ Më trego mjedisin ku
jeton, të të them se cili  je”.  

Mesazhin që përcolli  kjo
inisiativë, u formulua: “ Nëse
shkatërron mjedisin, shkatërron
 veten”.

 Është e rëndësishme që nismat

 ashtu siç nisin, duhen të përkrahen
e mbështeten  nga shkolla  dhe
komuniteti. Nën drejtimin e
nëndrejtoreshës së shkolles  A.
Elmazi  nisi faza e parë  dhe mbledhja

e materialeve të riciklueshme si:
shishe plastike, qelqi, qese etj, për
të paraqitur  punime të ndryshme.

  Punimet e nxënësve  të
habisnin me idetë  dhe realizimin e
tyre. Të gjitha u paraqitën në një

ekspozitë. Punimet më të realizuara
 ishin Flamuri Kombëtar, shporta me
 lule, e bërë nga lidhja e shisheve
qelqi, këpucët, sandale etj. Punimi i
Flamurit  Kombëtar u realizua  nga
Senati i shkollës.

  Faza e dytë përfshiu kurrikulën
shkollore. Mësuesja e klasës së
pestë, znj. E. Dalipi  organizoi  një

orë mësimore për edukimin
mjedisor. Qëllimi  i kësaj ore ishte
që ne duhet t’i shërbejmë  mjedisit
e të kujdesemi për të. E veçanta e
saj ishte se u zhvillua në klasë  e në
oborrin e shkollës me mbjelljen  e
pemëve. Ideja e organizimi u
vlerësua nga organizatorët e
projektit  e  mësuesit e ftuar.

  Vendosja e një kontenieri  në
oborr të shkollës  realizoi një fazë
tjetër të projektit. Çdo të hënë
 nxenësit sjellin nga shtëpia  shishe
plastike të cilat grumbullohen  për
t’ua dorëzuar  personave që merren
me grumbullimin e tyre.

   Ky projekt  ndihmoi  e
ndërgjegjësoi nxënësit  për të
mbajtur  pastër mjedisin ku jetojmë,
jo vetëm  në shkollë, por edhe pranë
qendrave  ku banojnë.  

  Transmetimi  i  mesazhit  do të
ndihmojë  për një qendër, lagje,
qytet  më të pastër. Kështu i
sherbejmë vetes.

Që në fillim është vënë re prirje pozitive e qytetarëve
dhe gatshmëri për t’u bërë pjesë e realizimit të

projektit.

Më trego mjedisin ku jeton, të të them se cili  je

Sfidat që na parashtrojnë fëmijët duhet t’i marrim
shumë seriozisht dhe nëpërmjet sensibilizimit të

brezit të ri do të pakësohen ndjeshëm në të
ardhmen kostot e rehabilitimit të problemeve

mjedisore.NJË PEMË - NJË JETË, SHUMË PEMË – SHUMË JETË
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 ( vijon nga faqja 3 )
Më pas, nëpërmjet pastrimit të

ambienteve shkollore fëmijëve u

është përcjellë mesazhi se ruajtja e
mjedisit si edhe pastrimi i tij është
domosdoshmëri.

 Gjatë zhvillimi të projektit kjo
shkollë i ka kushtuar rëndësi të
vecantë dhe :

• diskutimit në orët e lira me
mesuesit dhe te ftuar nga fusha e

Ela SHKURTI
 Projekti “CLEEN”, i mundësuar

nga UNICEF, është përhapur

gjerësisht në qytetin e Vlorës dhe
kjo, kryesisht nëpërmjet fëmijëve
të shkollave, pjesëmarrëse në këtë
veprimtari. Nëpërmjet Drejtorisë
Arsimore në këtë qytet, është

mundësuar dhe një trajnim për
mësuesit e 9-vjeçares, me fokus
stafin pedagogjik të ciklit të ulët.
Ky trajnim kishte për synim
informimin e mësuesve për të

mjedisit :
•  aktiviteteve që synonin

pasurimin e mjediseve të gjelbra
te shkolles, sistemimit të  pjesës
së pasme të oborrit me stola e

gjelbërim
• furnizimit i subjekteve tregtare

rreth shkollës me qeska letre që u
prodhouan nga nxënësit në orët e
veprimtarive mësimore me idenë e
zëvendësimit të qeseve plastike.

•  realizimit të planit “Një ditë
pa makinën time” ku nxënësit e

shkollës marshuan  me biçikleta në
rrugët e Vlorës duke u munduar të
përcjellin mesazhin e një ambienti
më të pastër.

 Madje për nxitjen e vullnetit të
fëmijëve për çështjet mjedisore, kjo
shkollë u ka ofruar atyre çmimin
“Klasa mike e mjedisit”.

 Gjatë projektit, sipas stafit
mësimor është vënë re se fëmijët
janë përshtatur shumë mirë me
këto veptimtari duke pasqyruar
rezultatin e duhur.

 Drejtoresha e shkollës thekson
se duke parë efektet pozitive të
zbatimit të këtij projekti te nxënësit
e kësaj shkolle, do të synojë të
vazhdojë këtë veprimtari dhe pas
përfundimit të projektit CLEEN.
Qeveria e Nxënësve për këtë qëllim
i ka bërë një kërkesë drejtuar
Bashkisë së qytetit dhe enteve të
tjera lokale për pajisje me kosha të
tjerë në ndihmë të riciklimit.

 Drejtoresha e shkollës Lef
Sallata, theksoi që ky projekt do të
shtrihet edhe më tej nëpër lagjet e
qytetit të Vlorës. Aktualisht janë

FEMIJET – IDEATORE TE SE ARDHMES
 Ela SHKURTI, Vlorë, 20 Janar

2011

përdorur edukimin e duhur
mjedisor.

 Konkretisht në muajt shkurt-

mars dhe shtator-tetor mësuesit i
janë nënshtruar një sërë
leksionesh, temash të trajtuara,
njohjes së metodave të reja për

mësimëdhënie në mënyrë që
informacionet që do të
transmetohen te nxënësit të jenë sa
më të kuptueshme. Baza e këtij
trajnimi ishte përshtatja me

veprimtari konkrete e vizione të reja
për sensibilizimin e ndërgjegjes së
fëmijëve të shkollave 9–vjeçare.
Baza e këtyre trajnimeve ishte
metoda e grumbullimit të
diferencuar dhe riciklimit, si dhe
pasojat e tij pozitive në mjedis dhe
shëndetin e njeriut.

 Sipas mësuesve të shkollave 9–
vjeçare nxënësit janë treguar
shumë të interesuar për riciklimin
dhe, çfarë është më e rëndësishme,
e kanë përcjellë këtë informacion
edhe në familjet e tyre. Fëmijët
mbledhin mbetjet e riciklueshme
nga shtëpitë e tyre dhe i çojnë në
koshat e grumbullimit në oborrin
e shkollës që janë ofruar nga
projekti CLEEN. Këtu ka ndikuar
dhe kontrata me komunitetin rom
për tërheqjen e tyre gjë që është
me shumë sukses.

 Në qytetin e Vlorës trajnimi
përfshiu mësuesit e 82 shkollave
të rrethit të Vlorës, të cilët
përcollën metodat edukative në
shkollat e tyre. Kjo do të thotë se

NDIKIMI I FEMIJEVE PER GRUMBULLIMIN E DIFERENCUAR
janë përfshirë rreth 7000 nxënës
si rrjedhojë e projektit CLEEN dhe
po 7000 familje që kanë marrë
informacion dhe kanë mbështetur
procesin e riciklimit vetëm në
qytetin e Vlorës.

 Por projekti nuk është se
mbaron këtu, pasi fëmijët kanë
përcjellë mesazhe sensibilizuese
edhe përtej familjeve të tyre. Ata
nëpërmjet orëve të hapur kanë
pastruar ambientet shkollore, por
edhe ato përreth. Përveç se një
mjedis më të pastër ata synonin

të përcillnin edhe një mesazh
sensibilizues për të gjithë
qytetarët. Veprimtaria e tyre u shtri
edhe më tej. Ata ngritën një
ekspozitë me objekte të formuara
nga mbetje të riciklueshme në
mjediset shkollore dhe, sipas

mësuesve, ndryshimi në sjelljen
e nxënësve është i dukshëm.

 Sipas drejtoreshës së
shkollës “Lef Sallata “, znj.
Melçani, nxënësit e kësaj shkolle
synojnë të vazhdojnë edhe më tej
projektin. Ata nëpërmjet orëve të
hapura, ekstrakurrikulare do të
vazhdojnë të organizojnë nisma
për të pastruar edhe nëpër lagjet
e qytetit. Ata kanë premtuar për
të ndërmarrë veprimtari
komunitare edhe me prindër,
jashtë territorit të shkollave të

tyre me synim që të reduktohen
mbetjet plastike në natyrë. Po
ashtu ata kanë krijuar edhe çanta
pambuku që i kanë çuar në
marketet për të përcjellë
mesazhin e një mjedisi me sa më
pak përdorim të plastikës.

Në projekt janë përfshirë rreth 7000 nxënës dhe po 7000
familje që marrin informacion dhe kanë mbështetur

procesin e riciklimit vetëm në qytetin e Vlorës.

( vijon nga faqja 3 )
 Një shembull i mirë janë fëmijët

e shkollës 9-vjeçare “Liri Gero” që

kanë ndërmarrë nisma konkrete për
rehabilitimin e problemeve
mjedisore nën projektin “CLEEN”
të mundësuar nga UNICEF. Shkolla
ka mundësuar një kontratë me
komunitetin rom në vend dhe një

herë në dy javë ata vijnë për të
zbrazur koshet me mbetjet e
riciklueshme në vendet e posaçme.

 Po ashtu fëmijët e klasave të
pesta janë angazhuar në krijimin e
posterave nëpërmjet të cilëve
përcollën mesazhe për një mjedis
më të pastër drejt komunitetit në
tërësi.

NDERGJEGJESIMI I BREZIT TE RI DO TE PAKESOJE KOSTOT E REHABILITIMIT MJEDISOR

në fazën e parë të këtij plani që e
kanë demonstruar nëpërmjet
pyetësorëve të shpërndarë nëpër

lagje. Sipas mësueses së ciklit të
ulët M. Koçi, është vënë re prirje
pozitive e qytetarëve dhe
gatshmëri për t’u bërë pjesë e
realizimit të projektit.

 Kordinatori i projektit në Vlorë,
z. Bardhosh Micaj deklaroi se
gjithë stafet mësimore në të gjitha

shkollat e qytetit të Vlorës janë
informuar për rëndësinë e trajtimit
të problemeve mjedisore në

shkolla. Kjo pasi fëmijët janë
ideatorë të së ardhmes dhe formimi
i tyre për çështjet mjedisore është
thelbësor për një mjedis më të
pastër.

Ai synon që ta zgjerojë këtë ide
edhe në projekte të tjera të
ardhshme.

Sipas mësueses së diturisë në
klasta e pesta znj. Lumturi Hatia disa
fëmijë kanë organizuar një grup
vullnetarësh dhe çdo ditë të premt
pastrojnë ambientet shkollore.

 Pas zhvillimit të veprimtarive të
organizuara, z. Xhemal Mato u
shpreh se fëmijët tashmë kanë
funksion edukues edhe në familjet
e tyre dhe në komunitet. “Sfidat
që na parashtrojnë ata duhet t’i
marrim shumë seriozisht dhe
nëpërmjet sensibilizimit të brezit të
ri do të pakësohen ndjeshëm në të
ardhmen kostot e rehabilitimit të
problemeve mjedisore “.

 Z. Mato theksoi gjithashtu se
fëmijet, që janë shumë aktivë, me
veprimet e tyre na japin një mesazh
shumë kuptimplotë për gjithë

shoqërinë tonë.
 Projekti “CLEEN” i mundësuar

nga UNICEF ka patur një impakt
shumëdimensional edhe në Fier.
Ai, veç të tjerave, ka shtuar edhe
informacionin mjedisor për
mësuesit e shkollave, ka formësuar
ndërgjegjien e fëmijëve dhe
përmes tyre ka edukuar edhe
familjet e komunitetin në lidhje me
problemet mjedisore. Nxënësit
rritën kapacitetin e tyre për
çështjet mjedisore, madje kanë
evidentuar edhe disa nga
problematikat më kryesore në
qytetin e tyre. Në vjershat e tyre
mbizotëronin vargje për kërkesën
për një lum të pastruar, për një lagje
me sa më pak ndotje dhe një qytet
sa më të pastër.

Poashtu fëmijët kishin krijuar
një ekspozitë me objekte të krijuara
nga materiale të riciklueshme.

 Mësuesit e shkollave të Fierit
premtuan për një vazhdimësi të
punës së tyre për formimin e
brezave të rinj në lidhje me
problemet mjedisore. Ndërsa
nxënësit, nëpërmjet recitimeve të
tyre dhe këngëve të krijuara nga
vetë ata, shpalosën dëshirat e tyre
për përmirësimin e mjedisit.

Fëmijet me veprimet e tyre na japin një mesazh
shumë kuptimplotë për gjithë shoqërinë tonë.
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Shkolla “Liri Gero”, në vënien
në jetë të projektit “CLEEN”, ka
zgjidhur, me një përfitim të

dyanshëm, edhe tërheqjen nga
shkolla të plastikës së mbledhur.
Shkolla ka nënshkruar një kontratë
me komunitetin rom dhe sipas kesaj
kontrate, ky komunitet, një herë në
javë merr nga mjediset shkollore
materialet plastike që janë
grumbulluar nga nxënësit. Më tej
ata i dorëzojnë materislet në pikat
grumbulluese.

 Gazeta “Ekolëvizja” siguroi një
intervistë me përfaqësuesin e
komunitetit rom, zotin Kazanxhi, i
cili ka treguar se komuniteti rom
është shumë i interesuar për
vazhdimin e grumbullimit të
plastikës, por kushtet në qytetin e
Fierit nuk janë shumë të favorshme
për shkak të mungesës së një pike
të afërt ricikluese.

Nga Ela SHKURTI

 Kjo esse e shkurtër, shkruajtur
nga një fëmijë i klasës së pestë,
tregon se krahas ëndrrave të
pafund të fëmijërisë për të
ardhmen, ekziston edhe ëndrra për
një mjedis më të pastër, pra
drejtpërdrejtë për një shëndet më

të mirë. Kjo thirrje e sinqertë e
naïve vjen nga një fëmijë i cili duket
se akuzon papërgjegjshmërinë e
shoqërisë së sotme, të cilët kanë
shkelur të drejtën e fëmijëve për të
arritur një standart më të lartë
shëndetësor është një akuzë e
drejtpërdrejtë për brezat e
mëparshëm që destinojnë këta
fëmijë për të jetuar në kushte të
tilla kaq të dëmshme për shëndetin
e tyre dhe kaq larg dëshirës së tyre.

Shfletoj albumin e familjes,
kujtimet dhe kujtesën e prindërve.
Pamje nga Saranda, Vlora,
Pogradeci, Syri i kaltër, Divjaka,
Voskopoja, të gjitha fotografi të bëra
me dashuri nga prindërit e mi. Për

hir të kujtimeve dhe me dëshirën
që ne fëmijëve të na tregojnë
bukuritë e vendit tonë ju jemi kthyer
këtyre vendeve për të vizituar. I kam
filmuar edhe unë në celuloid këto
vende për kënaqësi por edhe si
dëshmi e fëmjërisë sime.

 Ballafaqojmë fotografitë por
edhe kujtesën. Bardhë e zi, por plot

jetë, mbreslënëse, të pastra e të
virgjra janë mjediset ku aparati i
prindërve ka shkrepur. Lokalet,
baret, makinat, pallatet janë sfondi

i pazëvendësueshëm i fotove të mia.
Megjithëse aparati dixhital i ka
zbukuruar me lloj-lloj ngjyrash, më
besoni, i adhuroj fotot e vjetra.
Fotografitë, megjithëse të vjetra,
simbolizojnë vetë jetën, kujdesin
dhe dashurinë ndaj saj por, nga ana
tjetër, qëndrojnë pamje, ku ndjenja
e dashurisë është zëvendësuar nga
mania e shndërrimit të gjithçkaje
dhe ku nuk është e askujt, por e të
gjithëve, është ajo pjesë ku zhvatim,
vjedhim, prishim dhe e masakrojmë
si Don Kishota realë ndaj mullinjve
të erës.

 Të dashur miq, ju që më lexoni
mendimet e mia.

 Ju bëra një ballafaqim të dy
kohëve të largëta, por edhe të afërta

 Kjo ëndërr e një fëmije e cila
qëndron kaq larg realitetit të
sfidon, të sfidon për të minimizuar
impaktin negativ në mjedis, të
sfidon për të kuptuar më qartë se
cfarë rezultati kanë veprimet
mjedisore, se sa të rëndësishme
janë ato dhe sat të pafajshëm janë
brezat e ardhshëm për të vijuar
pasojat e sjelljeve tona…por
njëkohësisht të mbush plot
optimizëm, pasi kuptohet qartë se
brezi që po rritet ka tendencë për
të përmirësuar kushtet mjedisore,
për të përmirësuar situatën e
krijuar nga brezat paraardhëse, për
të realizuar dëshirën që u kanë
shkatërruar veprimet e brezave
paraardhëse.

 Shoqëria e sotme në vend që
të informojë brezat e rinj dhe t’i
këshillojë ata për problemet

njëkohësisht, për të kuptuar më mirë
ku jetojmë dhe si e dhunojmë
mjedisin tonë. Ku shkojmë kështu?!
Çfarë do t’ju trashëgojmë brezave
pasardhës?!

 Realiteti i sotëm, lidhur me

mjedisin, është i hidhur dhe
shkaktarët e vërtetë të kësaj
gjëndjeje jemi ne. Nëse postulatin
moral “Më thuaj më kë rri, të të them
se cili je” do ta perifrazonim
ndryshe, për të treguar ndikimin e
mjedisit natyror në jetën tonë,
mund të krijonim shprehjen:

“Më trego mjedisin ku jeton, të

të them se cili je”. Mjedisi është
vendi ku ne frymojmë, rritemi e
zhvillohemi. Çdo gjë që dëmton atë,
na shkatërron edhe ne, ndaj kujdesi

për natyrën duhet të jetë një mision
i pakthyeshëm.

 O miqtë e mi. Duajeni veten,
duajeni vendin ku vini këmbën,
lartësoni dhe fisnikëroni shpirtin me
kujdesin për natyrën, që nga vazoja
me lule në parvazin e dritares, e deri
te pema më e lashtë në pyllin e largët
që mbart historinë e këtij vendi. Nuk
mund të presim të bëjmë gjëra të
mëdha për këtë botë por e
rënëdsishme është të bëjmë gjëra
të vogla me dashuri të madhe.
Vetëm kështu, brezat që do të vijnë
kur do të shohin Sarandën,
bregdetin e Jonit, Pogradecin,
Thethin, Lurën, Valbonën e do t’ju
pëlqejnë, jo fotografitë e mia, por
ato që kanë memorizuar ata vetë.

 - Ekolëvizja : Z. Kazanxhi, cili
është roli juaj në komunitetin rom?

 -Z. Kazanxhiu : Unë jam

përfaqësues i komunitetit rom dhe
njëkohësisht punoj me projekte për
të drejtat e fëmijëve rom dhe

komunitetit në tërësi.
 - Ekolëvizja : Ç’farë është bërë

konkretisht nga ana e komunitetit
rom për riciklimin e plastikës?

 -Z. Kazanxhiu : Disa pjesëtarë
të komunitetit rom janë trajnuar dhe
kanë marrë mësime se si duhet të
mblidhen mbetjet urbane, për
cilësinë, masat parandaluese për
përhapjen e sëmundjeve që mund

të vijnë si pasojë e mbledhjes së
këtyre mbetjeve etj.

Por problemi qëndron se në Fier
nuk ka filluar të shitet plastika, jo
se nuk ka interes komuniteti rom,
por se nuk ka një pikë se ku mund
t’i shesim pranë zonave ku
banojmë. Komuniteti rom banon në
fshatrat përreth Fierit.

Pikat ricikluese pranë
komunitetit rom do të ishin shumë
të favorshme për ta, pasi do të ulte
nivelet e papunësisë.

 - Ekolëvizja : Ç’farë keni në plan
për të realizuar?

 -Z. Kazanxhiu : Ne kërkojmë të
krijojmë kontakte me pikat ricikluese
në mënyrë që të fillojë
bashkëpunimi me ta. Nga riciklimi i
plastikës do të kishte përfitim të
dyfishtë. nga njëra anë do të
pastrohet mjedisi dhe nga ana tjetër
do të ulej numri i papunësisë për

komunitetin rom, pasi ata kanë
treguar interes për t’u angazhuar
në këtë kuadër.

Pra komuniteti rom është i
interesuar që të vazhdojë akoma
dhe më tej rrugën që u hapi projekti
“CLEEN” për grumbullimin e
plastikës.

 Intervistoi Ela SHKURTI

KOMUNITETI ROM I INTERESUAR NE RRUGEN QE U
HAPI PROJEKTI CLEEN

 Intervistë me z. Saimir Kazanxhiu, përfaqësues i komunitetit rom në Fier

Nga riciklimi i plastikës do të kishte përfitim të
dyfishtë. Nga njëra anë do të pastrohet mjedisi
dhe nga ana tjetër do të ulej numri i papunësisë

për komunitetin rom

LE TE BEJME GJERA TE VOGLA
PER MJEDISIN, POR ME

 Letër e hapur nga Alban IMERI, Klasa e VII-të,
Shkolla “Muço Delo”, Vlorë

 QYTETI I DESHIRAVE
VENE NE MENDIME NGA NJE ESSE FEMIJESH

mjedisore dhe impaktin e tyre, po
u ofron një shembull shumë
negativ, madje arrin në pikën që të
kritikohet prej tyre, ashtu sikur na
tregon dhe artikulli i mësipërm.

 Meqënësë përgjithësisht
sensibilizimi ndërgjegjies së këtij
brezi për cështjet mjedisore
ekziston, ashtu sikurse na e
vërteton dhe shkrimi i mësipërm,
ajo që na mbetet është që ne t’i
lehtësojmë, t’u ktijojmë kushtet e
nevojshme për një mjedis më të
pastër, pra për një të ardhme më të
shëndetëshme.

 Le të shpresojmë se shoqëria
jonë për një periudhë minimale do
të punojë për të realizur ëndrrën e
brezit të ri për një mjedis ashtu sic

duhet të jetë, dhe jo siç është, duke
plotësuar dëshirën e tyre që
tashmë duket kaq e largët.

Po udhëtonim rreth qytetit të dëshirave. Sapo
kaluam kufirin shprehëm dëshirën që të mos kishte
më plastikë. Zbritëm në kryeqytetin Sonic. Sapo

hymë mbetëm me gojë hapur. E vetmja arsye ishte
se nuk kishte materiale plastike. Kur u futëm në një

supermarket vumë re se nuk përdornin qeska
plastmasi, por qeska të mëdha pambuku dhe qeska

të vogla letre. Por kjo ishte thjesht një ëndërr.

Më trego mjedisin ku jeton, të të them se cili je !

Z. S. Kazanxhiu , përfaqësues i komunitetit rom që është
përfshirë në ndihmë të projektit CLEEN

Plastika e mbledhur nga nxënësit e Fierit shkon në sipërmarrjen e
grumbullimit

Fëmijët të gëzuar që marrin pjesë në aksionin për mbledhjen e
shisheve të plastikës

Dëshira e fëmijëve për një qytet
të gjelbër e pa plastikë
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UJI DHE PROBLEMET E TIJ
 Thatësia, tokat e pavaditura

për mungesën e ujit nuk mund të
ushqejnë fëmijët kur sot pasoja
të tilla tashmë kanë të varfëruar
shumë vende ku fushat janë
shterpë, kafshët ngordhin, fëmijët

janë kthyer në skeletë e klasat janë
bosh. Në të gjithë globin, shterja
globale e burimeve të ujërave të
ëmbla kërcënon rënda shëndetin
dhe jetesën. Rritja e ndotjes dhe

degradimi i zonave ujëmbledhëse
e kanë rënduar tashmë situatën.

 Konkurrenca për
mbishfrytëzim të furnizimit me ujë
për industrinë dhe bujqësinë ka
rezultuar me një rënie të madhe të
nivelit të ujërave nëntokësore dhe
burimeve të brendshme ujore.

 Në të njëjtën kohë, ndotja nga
bujqësia, industria dhe
menaxhimi i papërshtatshëm i
mbetjeve nga veprimtaritë e

Në dhjetor, UNICEF, ndau
çmimet e vitit 2011 të ICDB, Ditës
Ndërkombëtare të Transmetimeve
për Fëmijët për angazhim të shquar
ne televizion dhe
radiotransmetuesit. Kjo ditë që
celebrohet çdo vit është vendosur
për të inkurajuar të rinjtë të
përfshihen sektorin e komunikimit
radioteleviziv kryesisht për të folur
për të drejtat e fëmijëve dhe
rëndësinë e tyre. ICDB ka filluar
veprimtarinë që në vitin 1991 për
të inkurajuar vetëdijen për çështjet
e fëmijëve.

 Stephen Cassidy, shefi i

njeriut ka kërcënuar sigurimin e
burime të ujit. Tashmë rajonet e
thata si Afrika e Veriut dhe të
Mesdheu Lindor, ndryshimi i
klimës pritet të

rëndojë rënien e cilësisë së ujit
dhe sasinë e tij.

 Çelësi për rregullimin e
gjendjes është një menaxhim i
kujdesshëm i shërbimeve të ujit
dhe kanalizimeve. Burimet e reja
nëntokësore mund e duhet të

zhvillohen me trajtimin e duhur të
akuifereve me metoda dhe
teknologji të reja për të
shfrytëzuar dhe për të mbrojtur në
mënyrë të sigurtë burimet e ujit.
Riciklimi dhe ripërdorimi i ujit
mund të bëhen vetëm me kosto
efektive, por kjo është e
domosdoshme.

 Mbrojtja e mjedisit dhe
menaxhimi i ujit është një detyrë
të madhe, angazhim që kërkon

monitorim të efektshëm, duke
ndryshuar praktikat dhe
specifikat në ndërhyrje në nivel
rajonal, kombëtar dhe në
komunitet.

PEMET
 Pemët na bëjnë hije kundër të

nxehtit të ditës, na japin frytet për
ushqim dhe shtonjnë bukurinë e
peisazhit. Nga perspektiva eë
mjedisit, ato janë edhe më
thelbësore: oksigjeni jetëdhënës
i prodhuar nga pemët largon
ndotjen e ajrit, ul temperaturat
dhe shton

lagështinë të ajrit. Ato
parandalojnë erozionin,
kontrollojnë orteqet, zbutin
shkrëtërizimin, mbrojnë e zont
bregdetare dhe stabilizojnë dunat
e rërës.

 Zogjtë dhe pemë të tjera kanë

nevojë për strehim dhe kafshët e
egra dusn ushqim. Kështu është
dhe për fëmijët. Në të vërtetë,
pemët formojnë themelet e shumë
sistemeve natyrore. Pyjet janë

magazina më e rëndësishme e
biodiversitetit tokësor,

strehojnë deri në 90 për qind
të specieve të njohura. Pemët

thithin dioksidin e karbonit.
Programi i Mjedisit i OKB
vlerëson se pyjet e botës mbartin
283 gigaton të karbonit në
biomasën e tyre.

STUDIME TE UNICEF

MBRONI TOKEN PER FEMIJET
Ky publikim u jep një zë fëmijëve për ndryshimet klimatke. Në Forumin e IV-të Botëror të Ujit në Mexico City, fëmijët delegatë

sfiduan udhëheqësit dhe politikëbërësit duke ju thënë: “Ne, fëmijët e botës, janë të gatshëm për të punuar me ju. A jeni gati ju
për të punuar me ne? “Përgjigja duhet të jetë një “ po “ që të gjëmojë, sepse ajo që është e mirë për fëmijët - ulj e ndotjes,
shkollimi dhe shëndeti i tyre, duke ruajtur diversitetin e mjedisit, sigurimin e furnizimit me ujë etj. . - është gjithashtu e mirë për
planetin.

M. Ann Veneman, Drejtor Ekzekutiv, UNICEF

 Mbrojtja e e mjedisit përmes
mbjelljes së pemëve është një nga
themelet e zhvillimit. Sipas
raporteve të kohëve të fundit, si

pjesë e objektivave të mijëvjeçarit
qeveria etiopiane ka rritur
angazhimin për një mjedis të
gjelbër, duke vendosur si qëllim
mbjelljen e 20 milion pemëve.

 Agjencitë e OKB-së kanë
punuar ngushtë me qeveritë për
të mobilizuar njerëzit publikë,
veçanërisht fëmijët dhe të rinjtë,
për të marrë pjesë në këtë sfidë.
Programi luan një rol kyç në
ngritjen e vetëdijes publike në
lidhje me mbrojtjen e mjedisit
sepse humbja e pyjeve natyrore
në të gjithë globin kontribuon më
shumë për emetimet e karbonit
Frenimimi i shpyllëzimet është dhe
ai një mënyrë efektive për të
reduktuar emetimet e karbonit
dhe ndryshimet klimatike.

 Programi i Kombeve të
Bashkuara për Mjedisin ka filluar
një fushatë të madhe për mbjelljen
e pemëve që nxit njerëzit,
komunitetet, biznesin dhe
industritë, organizatat e
shoqërisë civile dhe qeveritë të
marrin pjesë masivisht në këtë
proces. Kjo ka bërë të mundur që
pjesëmarrja e fëmijëve e të rinjve
të hynë dhe në programet e
edukimit.

ÇMIMET E DITES NDERKOMBETARE TE FEMIJEVE
transmetimeve dhe internetit në
UNICEF, me këtë rast u shpreh se
: “Ne jemi të kënaqur që
transmetuesit kanë përqafuar
Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve
dhe janë veçanërisht krenarë për
diversitetin dhe krijimtarinë që
këta transmetues kanë bërë në
përmbushjen e misionit tonë për
përfshirjen e të rinjve në këtë
proces “.

 Të propozuarit vinë nga
konkurse rajonale dhe kandidatët
e këtij viti erdhën nga vende si
Andorra, Bangladeshi, Benini,
Kina, India, Irani, Meksikë, Nepal,

Afrika e Jugut, Togo dhe Uganda
por dhe nga vendi ynë. Ata
paraqitën punimet më të mira,
prodhuar në vitin 2011 për këtë
Ditë. Vlerësimet janë kryer nga
Shtabi i UNICEF-it në Nju Jork.

 Çmim Rajonal u dha edhe për
televizionin ATN të Shqipërisë -
“Çmontimi i diskriminimit” por dhe
për, C7 Sistema Radio e TV
Meksikë - “Rosa o Azul”,
Televizioni TVT, Togo,
Televizionit Hapi, Uganda, “Kids
Best e shume të tjerë.

Çfarë presim ? Nga ndryshimi i klimës burimet e
ujit po ndoten, pyjet rralohen, speciet po zhduken
dhe shëndeti i njerëzve po rrezikohet për shkak të

ndotjes qe kemi krijuar.

“Kur ne mbjelljim pemë, mbin fara e paqes dhe fara
e shpresës “. – Prof. Wangari Maathai, Çmimi

Nobel i Paqes
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Drejtori ekzekutiv i UNICEF,
Anthony Lake zhvilloi një vizitë
ditët e para të janarit në
Kathmandu, Nepal për të parë
arritjet e programeve që zhvillohen
dhe vështirësitë me të cilat
përballen fëmijët dhe gratë në

pjesët urbane dhe rurale të vendit.
Ai vëzhgoi punën që komuniteti
dhe qeveria janë duke bërë për të

siguruar mirëqenien e fëmijëve të
Nepalit.

 Drejtori Lake u takua me
shumë fëmijë që, të mbështetur
nga UNICEF janë përfshirë në
programet shkollore “Urban-Out-
of “ ku fëmijët që punojnë kanë

fëmijët e Afrikës se : “Ata janë
shumë të disiplinuar”, dhe unë
dëshiroj që fëmijët në Norvegji të
ishin pak më shumë si këta nxënës
“ dhe ka inkurajuar kudo që ka
shkuar për rritjen e higjenës dhe
kushteve sanitare, duke vënë në
dukje se higjiena është
“vendimtare për shëndetin e
fëmijëve dhe mirëqenien e tyre “.

AKTORJA CHEUNG –
AMBASADORE NE KINE

Që nga viti 2010, aktorja e
njohur kineze, Maggie Cheung,
është emëruar ambasadore e

Vullnetit të Mirë e UNICEF-it. Gjatë
ceremonisë së zhvilluar, Cheung
është shprehur se do tja kushtojë
famën e prestigjin e saj çështjes
së fëmijëve më të rrezikuar në

E ardhmja e ndryshimeve
klimatike globale nuk është vetëm
në duart e qeverive që ngurrojnë
apo të korporatave
shumëkombëshe. Prandaj kur ju
sjellin çanta të ripërdorëshme në
dyqanet ushqimore apo kur një
llambë fluoreshente kompakte, në
vend të një të tillë inkandeshente,

ne jemi duke ndihmuar për të
shkurtuar emetimet e gazit serrë.

 Për të ndihmuar në uljen e
ngrohjes globale, në dyqane,
bëjini vetes këto pyetje: A më
duhet vërtetë ky mall që po blej?
Vetëm amerikanët prodhojnë mbi
20 për qind të prodhimit botëror
të gazrave që shkaktojnë efektin

 Copëza mikroskopike plastike
nga larja e rrobave po grumbullohen
në mjedisin detar dhe mund të
kalojnë në zinxhirin ushqimor, sipas
një studimi të fundit.

Studiuesit kanë gjurmuar
“mikroplastikën” që gjendet në
rrobat sintetike, e cila çliron deri në
1900 fibra të holla për veshje çdo
herë që ato lahen.

Sipas, ekologut në universitetin

e Kalifornisë, studimet e mëparshme
tregonin se 80% e copave të
plastikës në mjedis përbëhej nga
pjesëza më të vogla plastike. “Kjo
na çoi në idenë se çfarë lloj plastike
gjendet në mjedis dhe nga vjen ajo”,
shtoi z. Broëne.

 Për studiuesit, plastika e imët

një shans për të fituar edhe një
arsim të nevojshëm. Ai vizitoi
klubet e fëmijëve, organizatat e
komunitetit, anëtarët e Komitetit
Paralegal dhe Vullnetar për
shëndetin e komunitetit.

 Z. Lake u takua gjithashtu me
Kryeministrin, Ministrin e
Financave dhe zëvendës-kryetarin
i Komisionit Kombëtar të
Planifikimit dhe diskutoi mbi
mundësitë për të punuar së
bashku në reduktimin e mëtejshëm
të privimeve tek fëmijët në zonat e
vështira për tu arritur dhe të
margjinalizuara në kushtet e
jetesës.

 Z. Lake është Drejtor Ekzekutiv
i UNICEF-it prej 1 maj 2010, dhe ka

sjellë në organizatë më shumë se
45 vjet përvojë në shërbimet
publike në nivelet më të larta të
qeverisë dhe në shërbim
ndërkombëtar. Vizita e tij është e
treat që kanë zhvilluar drejtorët e
UNICEF në Nepal.

DREJTORI I UNICEF NE NEPAL AMBASADORE TE VULLNETIT TE MIRE TE UNICEF

vendin e madh aziatik.
 “Unë kam respektuar punën e

madhe të UNICEF-it në pjesë të
ndryshme të botës, ” vërejti
Cheung. “Unë jam e nderuar
jashtëzakonisht nga ky rol i ri si
një zëdhënëse dhe mbrojtëse për
fëmijët më të rrezikuar në Kinë dhe
so të punoj për për të ndihmuar në
rritjen e ndërgjegjësimi publik për
çështjet kritike me të cilat përballen
fëmijët. ”

 Maggie Cheung ka udhëtuar
shpesh edhe me përfaqësuesin e
UNICEF-it Dr. Yin Yin për të vizituar
komunitetet dhe fëmijët që janë

goditur rëndë nga SIDA duke
zhvilluar veprimtari të suksesshme
në përpjekjet për të të ndihmuar
këto komunitete duke ulur deri në
parandalim rastet me SIDA.

OLE GUNNAR SOLSKJAER
 Ole Solskjaer, sot trainer, është

një nga futbollistët më të njohur
norvegjezë. Ka luajtur për shumë
vjet në kombëtaren e vendit të tij
dhe dhe në klube të famshme si
Manchester ku qendroi për
njëmbëdhjetë vjet. Ai është
vlerësuar nga mbreti i Norvegjisë
me medaljen prestigjoze “Urdhëri
i Shën Olav “ me motivacionin
“për punë të papaguar humanitare,
për rrugën e tij për të qenë
shembull për të rinjtë dhe fëmijët,”

 Si ambassador i UNICEF,
Solskjaer ka zhvilluar veprimtari në
vendet e Afrikës të prekura nga
lufta si në Angola për të
mbështetur rindërimin e shkollave
shkatërruar nga një luftë e gjatë
civile. Gjatë vizitave të tij ai pa nga
afër shkollat, në zonat urbane e
rurale, vështirësitë e furnizimit me
ujë, kushtet e vështira higjenike të
shkollave etj…dhe bëri të mundur
regjistrimin në shkollat fillore,
ndërtimin e rehabilitimi n e tyre si
dhe trajnimin e mësuesve me një
partneritet në mes të UNICEF-it
dhe Fondacionit Nelson Mandela.

 Ai kudo zhvilloi më nxënësit
biseda të gjata dhe kudo dhuroi
topa e materiale sportive për
shkollat. Një veçanti e
veprimtarisë së tij ishte se kudo ka
zhvilluar ndeshje futbolli më
fëmijët gjë që i ka entusiazmuar së
tepërmi ata.

 Solskjær është shprehur për

Angazhimi për nevojat e fëmijëve njerëzve të famshëm ka ndihmuar për
të tërhequr vëmendjen e publikut për të ndihmuar në fushat kanë

impakt të drejtpërdrejtë në sferën e vendimmarrësve për të ndryshuar
kushtet dhe për ti siguruar çdo fëmije në botë të drejtat që i takojnë

për përmirësimin e jetës së tyre në mbarë botën.

IMPAKTI I RICIKLIMIT NE NGROHJEN GLOBALE
serë, përdorin më shumë se një të
katërtën e burimeve të planetit
dhe, si vletrë çdo amerikan
prodhon rreth 40. 000 dollarë
dioksid karboni çdo vit.

 Në dyqanet ka kaq shumë
zgjedhje. Por është për tu thyer
zakoni i blerjes së deritanishme
me pazarin e ndërgjegjshëm,

sepse kështu ju refuzoni, të
paktën, disa nga nocionet e
konsumatorit dhe ndihmojmë në
uljen e ngrohjes globale.
Produktet që blejmë duhet të jenë
aq sa të mbulojnë nevojat reale.
Po ashtu mund të të paguani më
shumë për produktet që zgjasin
një dekadë apo më shumë, në vend

të produkteve që i hedhim pas
pak kohe përdorimi. Kështu
ndihmoni për të ulur kërkesën për
produkte të reja, që çon në pasojat
më të mëdha mjedisore.

 Çdo send që ju hidhni në
mbeturina përfaqëson më shumë
se humbjen e produktit në
vetvete-ai përfaqëson edhe
përdorimin e energjisë dhe
emetimin e dioksidit të karbonit
dhe gazrave të tjera në atmosferë.
Nëse shkurtojmë prodhimin e
plehrave me 25 përqind, kjo do të
kursente 1. 000 dollarë në
emisionet e dioksidit të karbonit
në vit. Kur zgjedhim mallrat duhet
të pyesim se sa energji kanë
kërkuar ? A është e mundur dhe e
lehtë lehtë të riciklohen? Sa
transport kanë kërkuar ? Çfarë
mund të bëjmë me paketimin-
ambalazhin ?

 Paketimi-veçanërisht plastika,
paraqet një burim të madh të
prodhimit të gazrave që
shkaktojnë efektin serrë.

Shtetet e Bashkuara përdorin
gati një miliard fuçi naftë për të
prodhuar plastikën që të
përmbush kërkesat çdo vit. Kjo
kushton të paktën 200 dollarë për
person. Gjashtëdhjetë përqind e
prodhimit të plastikës shkon për
paketimin dhe ky 60 % hidhet
poshtë menjëherë pasi paketimi
është hapur.

përbën tashmë një shqeësim, pasi
të dhënat tregojnë se ajo po krijon
rrugën e vet për ta kaluar në
zinxhirin ushqimor. Studime të
mëparshme kanë treguar se
plastika më të vogla se 1mm
gëlltiten nga kafshët dhe kalojnë
në zinxhirin ushqimor.

 Me qëllim për të identifikuar
se sa e gjerë është prania e
mikroplastikës në bregdete, grupi

i studiuesve ka marrë mostra për
studim nga 18 plazhe në të gjithë
globin, përfshire Britaninë e
Madhe, Indinë dhe Singaporin.
Të dhënat tregojnë se
përqëndrimi i mikroplastikës është
më e madhe në zonat afër qendrave
të mëdha urbane.  

KERCENIMI I BREGDETIT
NGA MIKROPLASTIKA
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Përshtati: Ela SHKURTI

 Teknologjia moderne me
përhapje të gjerë në planetin tonë
mund të shpëtojë njerëzit e varfër
që kanë akses në këto forma
mediatike. Risitë si interneti dhe
teknologjia satelitore po
ndryshojnë mënyrën e zgjidhjeve

të sistemit të ushqimit edhe në në
vendet më të varfëra. Tani,
“Norishing the Planet”, prezanton
pesë format e medias që mund të
përdorin fuqinë e informacionit për
të luftuar urinë:

 1. Televizioni: Qasja në
televizion është zgjeruar në të
gjithë planetin. Në Indi, për
shembull, gjysma e të gjitha
familjeve kanë televizorë, madje
edhe në vendet më të varfra në
Afrikë.

 Sipas Departamentit anglez
për Zhvillim Ndërkombëtar
(DFID), “Makutano Junction”
është një opera, plot dramë, por
gjithashtu e mbushur me
informacione shëndetësore të
vlefshme dhe informacione për
zhvillim. Karakteret mësojnë njëri-
tjetrin në lidhje me vaksinat, luftën
kundër korrupsionit politik, madje
dhe teknikat bujqësore. Në një
episod, për shembull, një karakter
i mëson pjesën tjetër të qytetit
teknikën e njomjes së farave
përpara mbjelljes së tyre për të

nxitur një kulturë më të shpejtë dhe
më të shëndetshme. Përgjigjia nga
shikuesit e emisionit ishte e fortë,
me mijëra njerëz kërkuan më shumë
informacion rreth njomjes së farës
nga prodhuesit e emisionit. Atyre
u janë dërguar pamflete për të
ilustruar shpjegimin e teknikës,

kështu që mijëra kenianë mësuan
një metodë të re për rritjen e
prodhimit duke parë një opera.

 2. Videot: Ndërhyrja në
programet informative nuk mund
të jetë gjithmonë mënyra më
efikase por mund të jenë videot
edukative që mund t’i drejtohen
më drejtpërdrejtë një rajoni të
veçantë apo edhe në një fshati.

 “Qendra e orizit në Afrikë”-
“AfricaRice” është duke përdorur
video trajnimi për edukimin e
kultivuesve afrikanë të orizit në
mbi 30 gjuhë, duke treguar mënyra
për të përmirësuar procesin e
rritjes dhe prodhimet e tyre. Këto
video që shkojnë “fermer më
fermer” shkojnë përtej trajnimit të
videos tradicionale që shpjegojnë
vetëm teknikat dhe përse ata
punojnë.

“AfricaRice” përpiqet që të
synojë me videot në fusha të
veçanta, sigurinë që informacioni
të jetë i dobishëm për fermerët. Ata
theksojnë edhe pjesëmarrjen e
femrave si instruktore për të arritur

të ketë rreth tre herë më shumë
fermerë femra.

 Formati i shfaqjes është i
thjeshtë dhe ilustrues, duke bërë
të mundur që edhe fermerët
analfabetë të mësojnë lehtë prej
tyre. Media, radio-stacionet lokale
janë duke punuar me AfricaRice
për të përhapur informacion lidhur
me videot e trajnimit dhe madje
edhe transmetojnë skriptet
informative që bazohen në to.

 3. Interneti në komunitet :
Themeli i rritjes së suksesit dhe të
qëndrueshmërisë në prodhimin e
ushqimit është komunikimi.
Komunitetet individuale kanë
filluar të aplikojnë faqe interneti që
të nxisin transferimin e hapur të
ideve dhe risive të gjithë
komunitetit.

 Në Kibera, në Nairobi (Kenia),
besohet të jetë vendi me varfërinë
më të madhe në Afrikën
Subsahariane, me rreth një milion
njerëz. Këtu kanë dalë shumë risi
bujqësore, por komunikimi i
kufizuar mund të parandalojë
përhapjen e ideve të tilla. Projekti
Kibera është duke u përpjekur për
ta ndryshuar këtë. Përdoruesit e
Zërit të Kibera mund të raportojnë
çdo gjë me anë të SMS dhe kjo
mund postohet në faqen e tyre të
internetit për t’u lexuar nga të
gjithë. Edhe pse nuk është
përshtatur në mënyrë specifike për
bujqësinë, kjo faqe mund të jetë
një mënyrë për banorët për të
komunikuar ide të reja dhe të
organizojnë takime, të mësojnë
teknikat e reja dhe të sigurojë
trajnime të tjera. Sipas anëtarit të
Bordit Editorial G. Omondi, “
projekti ka përparuar në mënyrë të
vazhdueshme si një mjet i
fuqishëm që ndikon në jetën
sociale, sferat politike dhe
ekonomike në Kibera dhe më
gjerë. ”

4. Lajme mediatike të
bashkëpunimit : lajmet mediatike,

nga gazetat lokale në korporatat
ndërkombëtare, fitojnë
pabesueshmëri në informacionin
që ata shpërndajnë. Ky
informacion mund të jetë edhe më
kritikë për vendet e varfëra, ku
vështirë se përdoren udhëzimet
dhe të dhënat e tyre, në krahasim
me botën e industrializuar.

 FANRPAN është një
platformë e rrjetit të një koalicioni
ndërsektorial, e pranishme në më
shumë se një duzinë vendesh në
Afrikën Jugore. Ata janë duke
punuar në lidhje të drejtpërdrejtë
me fermerët, hulumtuesit, dhe
hartuesit e politikave, në mënyrë
që ata të mund të zbatojë me
shpejtësi dhe shkallë të lartë risitë
dhe politikat që do të garantojnë
sigurinë e ushqimit për këto
vende. FANRPAN është në
bashkëpnim me profesionistët e

medias për të sjellë çështjet në
qendër të diskutimeve politike dhe
që ata të lidhen më personalisht
me individët me autoritet.
Informacioni dhe komunikimi
teknologjik ka depërtuar në
mënyrë të qëndrueshme edhe te
shoqëritë në zonat më të varfra të
planetit, dhe kjo hap mundësi për
kontakt të drejtpërdrejtë mes
njerëzve të ndarë nga distanca,
pasuria, apo pushteti. FANRPAN
përdor një përzierje të mjeteve
teknologjike dhe tradicionale të
komunikimit dhe ata vërejnë se
faqja e tyre është kthyer në një

“qendër të rëndësishme të
informacionit mbi çështjet
ndërveprese bujqësore “

 5. Telefonat celularë : Sipas
Bashkimit të Telekomunikacionit
Ndërkombëtar, tani kanë celularë
5. 3 miliardë njerëz. Shërbimi dhe
pajisje të lira mund të gjenden
edhe në pjesët më të varfëra të
botës. Ajo që befason është fakti
se rajonet me rritjen më të shpejtë
në përdorimin e telefonisë së
lëvizshme janë zonat me qasje më
të paktë në informacion.

 Në vend që të fokusoheshin
në telefonat e shtrenjtë që mund
të kenë akses në internet, ofruesit
në Indi kanë shfrytëzuar fuqinë e
teksteve SMS për të kryer të gjitha
format e biznesit, nga lajmet që
përcillen dhe kushtet e tregut në
sektorin bankar dhe madje edhe
për të dëgjar dëgjuar muzikë.

Ofruesit e shërbimit të telefonisë
celulare në Indi kanë mbajtur
çmime të ulëta dhe plane fleksibël,
shpesh sipas “paguaj sa
harrxhon”. Kështu që edhe
fermeret ruralë mund t’i përballojnë
kostot e tyre. Në të vërtetë,
pothuajse 50 për qind e popullsisë
së Indisë përdorin një telefon
celular. Me shërbimet e abonimit,
si parashikimet e motit dhe të rejat
e tregut, shërbimet kryesore kanë
shfrytëzuar këtë formë në
zhvillimin e mediave për të
ndihmuar fermerët në marrjen e
vendimeve të duhura.

RISITE MEDIATIKE NE NDIHME TE USHQIMIT TE PLANETIT

Ela SHKURTI

Bota u përball me një humbje
totale prej $ 380 miliardë vetëm si

pasojë e katastrofave natyrore të
shkaktuara në vitin 2011, $ 150
miliardë më shumë se në 2005,
vitin që përmbante rekordin
paraardhës. Kjo shifër është më
shumë se dyfishi i shifrës së
figuruar një vit më parë, pra në
2010.

 380 billion dollarë kostot e dëmeve nga katastrofat natyrore vetëm në 2011
Sipas Raunch pjesa më e

madhe e katastrofave janë
shkaktuar për shkak të

ndryshimeve klimatike, impakti i
të cilave sa vete e po shtohet.

Pjesën më të madhe të kostos,
afro dy të tretat e kanë shkaktuar
tërmetet në fillim të vitit në Japoni
dhe Zelandën e Re, ku
konkretisht kontribuesi më i

madh për shifrën e shkaktuar këtë
vit ishte tërmeti dhe cunami në
afërsi të portit të Sendai, 370
kilometra në veri të Tokios në
muajin mars, ku pati dhe mbi 16,
000 vdekje.

Studimi Mynih Re publikoi
faktin se vetëm 105. miliardë $ të
dëmeve ishin të siguruara që do
të thotë se mund të konpesohen,
shifër kjo më e lartë se vitet e tjera
për shkak të frekuencave të larta
të sigurimit të pronave private në
zonat ku pritej rreziku.

Vetëm brenda vitit që mbyllëm
u shënuan 820 fatkeqësi
natyrore, duke tejkaluar shifrën
rekord 620, që ishte shënuar 30
vjet më parë.

Ndërkohë që të gjitha shifrat
shënojnë një realitet pesimist,
fakti që qëndron më pozitiv në
krahasim me vitet e tjera është
rënia e numrit të viktimave:
krahasuar me vitin 2010 që
rezultuan 296. 000 vdekjeve nga
fatkeqësitë natyrore, viti 2011

pati një shifër më shumë se dhjetë
herë më të vogël, 27. 000 vdekje.

“Diferenca e madhe mes
kostos së lartë financiare dhe
numri relativisht të ulët të

viktimave njerëzore është për
shkak se dy fatkeqësitë më të
mëdha kanë ndodhur në vendet
me “sigurim të lartë”, ku një

përqindje e madhe e njerëzve dhe
e pasurisë janë të siguruara”
deklaroi RAUCH Ernst.

Ky raport na pasqyron
shkallën e rëndësisë së

katastrofave natyrore si pasojë e
ndryshimeve klimatike dhe
urgjencën e problemit që ne nuk
mund ta injorojmë.


