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Mund të themi se ishte një fillim i
mbarë. Të gjithë, që më parë, e dinim se
Shqipëria nuk do të pastrohej dot në një
ditë qoftë edhe me një pjesëmarrje më
masive se ajo që mori pjesë në të. Këtë
e dinte dhe kryeministri kur e shpalli, e
dinin dhe ministrat, administrata, shkollat
e shoqëria civile. Sepse kjo nuk do të
ndodhte për faktin se kemi dhjetëvjeçarë
që kemi lënë të ndodhë kjo katastrofë
dhe, edhe nëse do t’i mblidhnim pirgjet
me plehra që janë shpërndarë anë e
mbanë vendit, nuk do të kishim ku ti
çonim.

 Kjo ditë duhet të shërbente, dhe
shpresojmë të shërbejë, që të gjithë të
ndërgjegjësohen, në radhë të parë për
gjendjen ku e kemi katandisur vendin e,
së dyti, për të filluar të veprojmë ashtu
siç nuk kemi bërë gjithë këto vite. Se,
siç janë të mëdha problemet, të tilla
duhet të jenë dhe zgjidhjet.E këto nuk
janë të thjeshta e të zgjidhshme me një
apo disa aksione apo fushata.

SHQIPERIA NUK PASTROHET
NE NJE DITE,

POR NJE DITE DUHET TA
PASTROJME

Ardian Klosi la një gjurmë të
qënësishme e të veçantë në lëvizjen tonë
ambientaliste. La emrin, fjalën dhe veprimin
e tij në betejën kundër petroliferës së
Vlorës, importit “të parë “ të plehrave në
vitin 2004, në “rjepjen” e maleve të Krujës,
në degradimin e Knallës e lagunës së
Kune-Vainit, betonizimin e bregdetit e
shkatërrimin e shtretërve të lumenjve,

Lexo fq. 4-5

Ardian Klosi tha për mjedisin:

“E BUKURA E DHEUT E KA LITARIN NE QAFE”
liqenin e Tiranës e importin e “dytë” të
plehrave në 2011, për shkallen e Tujanit e
kopshtin botanik, për “kolonializimin
mjedisor” që sollen investimet industriale,
për... mund të vazhdosh me to sepse, ashtu
siç mendonte e thoshte vetë: “E Bukura e
Dheut e ka litarin në grykë “.

 Betejat e tij nuk janë të humbura. Edhe
pse teci në Vlorë u ngrit, njerëzit kuptuan

Johann Wolfgang Goethe : "Nga tigrat munda të shpëtoj,
por ç'e do më hëngrën krimbat e plehut".

Lexo fq. 8

Në vitin 1992, qeveritë në Samitin e Tokës
në Rio de Zhaneiro, morën një angazhim
historik për zhvillim të qëndrueshëm të
sistemit ekonomik por njëzet vjet më pas
qytetërimi njerëzor nuk ka qenë kurrë më afër
kolapsit ekologjik, një e treta e njerëzimit jeton
në varfëri dhe dy miliardë njerëz të tjerë
parashikohet t’i shtohen bashkohen racës
njerëzore gjatë 40 viteve të ardhshme.

 Këtyre çështjeve jetike që do të
shqyrtohen në Konferencën e OKB-së për
Zhvillim të Qëndrueshëm ( “Rio +20 ), instituti
WorldWatch i ka kushtuar studimin “State of
the World 2012”.

“RIO + 20” DHE ZHVILLIMI
I QENDRUESHEM

ç’po bëhej me mjedisin në emër të
“zhvillimit”. Gjithashtu u
“ndërgjegjësuan!!!” edhe shtetarët që
e ngadalësuan hapin e energjisë së
qymyrit për të cilën grupimi Ekolëvizja
bashke me Ardianin zhvilluan një
fushatë të suksesshme.

Nga Agim DALIPI

“NJE ENDERR E POLITIKES, POR JO
E SHKENCES ”!

Me çfarë i ka dhënë Perëndia Shqipërisë jam
optimist, me çfarë kanë bërë njerëzit me këtë

Nga intervista e profesor Farudin Hoxha

Për lumenjtë: Duhet të ndërhyjë ende njeriu për të vënë dorë dhe për ta bërë
të dobishme këtë pasuri të paçmuar që në Shqipëri po shoh të shpërdorohet,
kryesisht nga padija.

 Idetë për superfuqi të
vogla energjike janë
ëndrra që mund t’i shohë
politika, por jo shkenca.U
nis me histori me centrale
bërthamorë, vazhdoi me
energji të prodhuar nga
dielli dhe era. Dhe po
vazhdon me dhënie
licensash koncesionare
për hidrocentrale, që në
shumicë dërmuese janë
me fuqi të vogël të
instaluar.

Të dashur lexues e qytetarë!
Grupimi Ekolëvizja ka vënë në

shërbim tuaj këtë numur telefoni
ku do të gjeni mbështetje nga
ekspertë mjedisorë . Telefononi
për çdo informacion , në dëm të
mjedisit dhe pyetjet që keni për
problemet mjedisore lidhur me
shëndetin tuaj .Lexo fq. 7
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Në Tiranë zhvilloi punimet
Konferenca ndërkombëtare për
ekosistemet detare dhe bregdetare
(MarCoastEkos2012). Kjo
veprimtari, organizuar nga
Universiteti i Tiranës; Fakulteti i
Shkencave të Natyrës në UT;
Universiteti i Vlorës “Ismail
Qemali”; Shoqata për Ruajtjen e
Jetës së Gjallë Ujore në Shqipëri
(APAËA) dhe Federata Euro-
Mesdhetare për lagunat bregdetare
(EUROMEDLAG) synoi të ofronte
një platformë ndërkombëtare me
cilësi të larte profesionale për një
ruajtje të qëndrueshme dhe
menaxhim të integruar të
ekosistemeve detare.

 Konferencën e përshëndetën
edhe Ministri i Arsimit dhe
Shkencës, Myqerem Tafaj,
ambasadori i Bashkimit Europian në
Shqipëri, Ettore Sequi, zv.Ministri i
Mjedisit, Taulant Binodhe dekani i
Fakultetit të Shkencave të Natyrës,
Mynyr Koni.

 Ambasadori Sequi theksoi

REDUKTOHET
LISTA E GJELBER

 Ministria e Mjedisit
organizoi një tryezë të hapur
diskutimesh, në lidhje me
nismën për të reduktuar akoma
më shumë listën egjelbër, në
të cilën përfshihen lëndët e
para që lejohen të importohen
për përpunim. Për të diskutuar
merrnin pjesë përfaqësues të
sektorit të mbetjeve në
MMPAU, të Drejtorisë së
Doganave, biznesmenë të
riciklimit, shoqata
ambjentalistësh si dhe grupe
interesi në këtë fushë.

Ministri Mediu u shpreh se
është duke punuar nga
specalistët për reduktimin e
listës së gjelbër me synimin që
nga kjo listë, që është totalisht

projektin e mbështetur nga një fond
i BE-së që ka filluar që në muajin
janër. Ndërsa zv.ministri Bino në
fjalën e tij vuri në dukje se “ për
ekosistemet duhet të kuptojmë të
gjithë parametrat sikurse është
ideologjia dhe morfologjia,
ndryshimet klimatike, pra ndikimi që
kanë të gjithë këta faktorë, së fundmi
në rrjetin ushqimor, në të gjithë
shkallën e biodiversitetit”.

 Përmes një sërë problematikash
të karakterit ndërkombetar, Mars-
CoastEcos2012 u fokusua në tema
si biodiversiteti, ndryshimet
klimatike, zonat e mbrojtura detare
e bregdetare, ruajtja e qëndrueshme
e ekosistemeve, etj, me synimin për
të krijuar lidhje ndërdisiplinore dhe
mundësuar një pjesemarrje dhe
përfshirje të gjerë në nivel akademik,
kërkimor, politikë-bërës, shoqëri
civile, komunitetin e biznesit e
aktorë të tjerë.

Për më tepër: http://
www.marcoastecos2012.al /
general%20info.html

e parrezikshme dhe ka në
përbërje të saj vetëm 56 lloj
mbetjesh dhe lëndësh të para
që lejohen për import, të
reduktohet akoma duke e çuar
në 30 numrin e mbetjeve të
lejuara, ndërkohë që prej vitit
2003 në Shqipëri futeshin mbi
400 lloje mbetjesh. “Qëllimi
ynë është, - tha ai, që të
eleminojmë qoftë edhe
mundësinë më të vogël të
atyre lëndëve që përbëjnë një
rrezik të shtuar për shëndetin
e njerëzve “.

KONFERENCA
MESDHETARE E

BURIMEVE DETARE

Ministri i Mjedisit Fatmir
Meidu ka marrë pjesë në
konferencën ndërkombetare

Ka kohë që mbledhja ilegale e
skrapit po shkon paralel me
veprimtarinë e qeverisë që po shet
të tillë për riciklim. Një shembëll i

fundit është dhe demontimi dhe
shitja e nëndetëseve.

 Por ka kohë që grumbullimi
ilegal për riciklim vazhdon me ritme
të larta. Janë nën shënjestër
fabrikat e uzinat e vjetra e dri tek
kapakët e pusetave nëpër qytete
që shpesh janë kthyer në burim
përmbytjesh e aksidentesh. Po
kështu, njerëz hallexhinj e të
papunë po mbledhin edhe predhat
e mbetjet e shperthimeve në

Plot një vit pas të parit,
rrëqebulli i dytë ballkanik
fotografohet rishtas në
Shqipëri. Janë dy kërkuesit
shkencorë A. Trajçe dhe B.
Hoxha të Shoqatës për
Ruajtjen dhe Mbrojtjen e
Mjedisit Natyror në Shqipëri
(PPNEA), të cilët fotografuan
një rrëqebull të dytë të Ballkanit
i cili ndodhet në gjendje të egër
në Shqipëri.

 Duke qenë se edhe
rrëqebulli i parë ballkanik u
zbulua në Shqipëri më 21 Prill
2011, plot një vit më parë, në të
njëjtën zonë, kërkuesit
mendojnë se ekzistojnë
mundësitë që një popullatë
sado e vogël rrëqebujsh po
mbijeton edhe në vendin tonë.

 Rrëqebulli i Ballkanit është
specie me rëndësi madhore për
ruajtjen e jetës së egër në
gadishullin tonë dhe që nga viti
2006 PPNEA ka ndërmarrë
aktivitete të ndryshme për
rimëkëmbjen e popullatës në
bashkëpunim me partnerë
ndërkombëtarë nga vende të
tjera evropiane.

 Studiuesit, duke iu referuar
të dhënave të mbledhura gjatë

poligonet e Ministrisë së
Mbrojtjes, poligone që nuk i
“mbron” as vetë ministria.
Fatkeqësitë kanë ndodhur, si në

poligonin e Bigasit
ashtu edhe, ditët e
fundit, në Vlorë.

 Deri kur do të
vazhdojë kjo gjë?
Ministri Mediu
është shprehur se,
nga lista e gjelbër “
deri tani është
firmosur nga
qeveria vetëm një
leje importi edhe ajo
është skrapin “.Por,
riciklimi ilegal
vazhdon. Vihen

kapakë të rinj pusetash e prapë
vidhen. Por është kapur vetëm
ndonjë hallexhi që nxjerr bukën e
gojës me to, pavarësisht se jashtë
ligjit. Si është e mundur që shteti
nuk gjen dot se ku shkon gjithë ky
skrap ? Organet e informimit, tërë
ato lloje policish që kemi, nuk e
gjejnë dot se ku përfundon skrapi
i vjedhur ? Vështirë të besohet.
Ndofta dikush nuk ka interes ta
bëjë këtë gjë.

pesë viteve punë në terren
mendojnë se përllogaritjet e
hamendësuara se popullata e
rrëqebujve mund të shkonte

nga 15-20 individë gjë që duket
optimiste.

Kjo specie është klasifikuar
në Librin e Kuq në Shqipëri
prej vitit 2007 me statusin  CR
( i rrezikuar në mënyrë kritike)
edhe pse është një nënlloj më
vete i Rrëqebullit Euroaziatik
dhe përfaqëson një trashëgimi
natyrore unike në llojin e vet për

Shqipërinë dhe rajonin.
 Programi i Rimëkëmbjes

së Rrëqebullit të Ballkanit
është një nismë shumëkombëshe,

e  ndërmarrë nga Shoqata për
Mbrojtjen dhe Ruajtjen e
Mjedisit Natyror në Shqipëri
dhe Shoqata Ekologjike e
Maqedonisë në bashkëpunim
me partnerët ndërkombëtarë
KORA, Euronatur, Instituti
Norvegjez për Kërkime
Natyrore dhe IUCN/SSC Cat
Specialist Group.

KONFERENCA PER EKOSISTEMET
DETARE E BREGETARE

(MarCoastEkos2012)

NGA MINISTRIA E MJEDISIT

për burimet detare dhe
aktivitetin e peshkimit, në
funksion të zhvillimit të
qëndrueshëm në rajonin e
Mesdheut. Në këtë aktivitet,
qe u mbajt ne Itali, Mediu
prezantoi politikat kombëtare
që janë duke u ndërmarrë për
mbrojtjen e burime detare, si
dhe masat për monitorimin e
aktivitetit të peshkimit në
Shqiperi.

 Gjate qendrimit atje
ministri Mediu u takua me
përfaqësues të ministrisë së
mjedisit dhe asaj të bujqësisë
italiane dhe mbajti një referat
në universitetin e Peruxhias
për gjendjen e mjedisit në
Shqiperi ku dhe u mirëprit ideja
e zgjerimit të bashkepunimit
mes dy vendeve edhe në nivel
universitar dhe rajonal.

FOTOGRAFOHET NJE REQEBULL TJETER

RICIKLIMI I SKRAPIT ILEGAL
QE PO VRET

LAURESHAT E POGRADECIT – PRE E TE HUAJVE
 Zogu i bukur e me bisht të gjatë

është bërë pre e të huajve,
megjithëse gjuetia e tij, në këtë
periudhë të vitit gjuetia është e
ndaluar. Me dhjetra zogj vriten çdo
ditë dhe askush nuk vë re pale ta
ndalojë.

 Drejtuesit e Shoqatës së
Gjuetareve kanë dhënë alarmin se
në liqenin e Pogradecit, darkave
mbrrijnë makinat me gjuetarë të huaj,
të cilet ushtrojnë gjuetinë e këtyre
zogjve jashtë sezonit të lejuar dhe,
për më tepër janë të shqetësuar edhe
për mënyrat e ndaluara që po

përdoren prej tyre.
 “Në emër të futjes të sa më

shumë biznesmenëve të huaj dhe
turistëve, janë krijuar disa agjenci me
gjuetarë të huaj, të cilët jo vetëm që
gjuajnë në sezonin e ndaluar, por
përdorin mjete ndjellëse të ndaluara
të ushtrimit të gjuetisë si regjistratorë
zëri të kafshëve dhe të shpendëve.
Po ashtu ata përdorin projektorë të
fuqishem, teknikë kjo që ka pasoja
masakruese dhe është e ndaluar në
të gjithe boten”. Kështu thotë
Paqësor Gorellari, sekretar i
Shoqatës së Gjuetareve. Gjithashtu

ai shpjegon se në Shqiperi ka rreth
12 mijë gjuetarë, ndërkohe që në këto
15 vitet e fundit nuk është bërë asnjë
investim nga shteti për rezervatet e
gjuetisë Kjo ka sjëllë zhdukjen e
specieve të veçanta si fazani, thëllëza
e fushës, kaprolli, ndërsa janë drejt
zhdukjes derri i egër, lepuri i fushës
dhe thellëza e malit”.

 Turizmi nuk bëhet duke zhdukur
pasuritë natyrore e që një apo disa
agjensi të fitojnë para. Gjuetia quhet
sport por në Pogradec po kthehet
në masakër. E shteti si dhe herë të
tjera po bën sehir. Deri kur ?
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Kur, diten e shpallur nga qeveria si dite e pastrimit të vendit, në
Halilaj të Krujës, furrat e gëlqeres bënin “kërshillëk” me qeverinë e
pushtetin vendor duke djegur goma.

 Ky biznes është quajtur si “bombë ekologjike “ për vite me radhë.
Për vite me radhë janë mërrë me të disa ministra, kryetarë të pushtetit
vendor, prokuroria e policia. Bile janë përfolur edhe titullarë
ministrie si të lidhur me biznesin e gomave që digjen aty. Por fakti
është që prej po kaq vitesh shteti ka dështuar aty. Veç kësaj duhet të
shtosh dhe gërryerjen e masivit malor të Krujës ku guroret e frantomat
vazhdojnë e shtohen. Po ashtu duhet të shtosh edhe prerjen e druve
nga pyjet e zonës të cilat i sheh kushdo të stivuara pranë furrave por,
ata që e kanë ër detyrë të kontrollojnë e të zbatojnë ligjin, nuk kanë
mundur t’i shohin e jo më të veprojnë.

 Nga zonat e veriut të qytetit të Tiranës dallohet qartë tymi i furrave
të gëlqeres, pa qënë nevoja të shkosh në vend. Ndofta ndonjë ditë,
ndokush që ka në dorë e vendos të bëjë diçka mund të vendosë për
çuar në vend zbatimin e ligjeve. Por, siç kanë qënë punët deri më sot
duket se nuk ka shpresë për këtë.

Agim DALIPI

 Mund të themi se ishte një
fillim i mbarë dhe nuk jam në një
mendje me ato media që, një ditë
pas 20 prillit, shpallur si ditë
pastrimi për vendin, dolën e
filmuan, fotografuan apo
shkruajtën për pirgjet me plehra
anës rrugës apo lumenjve. Të
gjithë, që më parë, e dinim se
Shqipëria nuk do të pastrohej dot
në një ditë qoftë edhe me një
pjesëmarrje më masive se ajo që
mori pjesë në të. Këtë e dinte dhe
kryeministri kur e shpalli, e dinin
dhe ministrat, administrata,
shkollat e shoqëria civile. Sepse

kjo nuk do të ndodhte për faktin
se kemi dhjetëvjeçarë që kemi lënë
të ndodhë kjo katastrofë dhe,
edhe nëse do t’i mblidhnim pirgjet
me plehra që janë shpërndarë anë
e mbanë vendit, nuk do të kishim
ku ti çonim.

 Kjo ditë duhet të shërbente,
dhe shpresojmë se shërbeu, që të
gjithë të ndërgjegjësohen, në
radhë të parë për gjendjen ku e
kemi katandisur vendin e së dyti,
për të filluar të veprojmë ashtu siç
nuk kemi bërë gjithë këto vite. Se,
siç janë të mëdha problemet, të tilla
duhet të jenë dhe zgjidhjet.E këto
nuk janë të thjeshta e të
zgjidhshme me një apo disa
aksione apo fushata.

 Një problem parësor, për të
cilin shumë pak kemi bërë, është
problemi i grumbullimit të
mbetjeve dhe ai i vend
depozitimeve. Me atë sasi
mbetjesh urbane që kemi rreth e
rrotull qendrave të banuara e

kudo ku kemi mundur t’i hedhim,
duhen forca e mjete të shumta që
një lëvizje në baza vullnetare apo

një e disa fushata nuk e bëjnë dot.
 Duhen landfille. E këto kërkojnë

tokë, kërkojnë edhe investime. Po
të hedhim një sy për investimet në
fushat e mjedisit, shikojmë se gjërat
bëhen përgjithësisht me grantin e
atij, fondin e këtij apo mbështetjen
financiare të “x” shteti. Jo dhe aq

rrallë kemi pritur e presim kur të na
japin fonde të tjerët pavarësisht se
i marrim qytetarit edhe taksat për

veprimtaritë që kryejnë apo tarifat
për shërbimet e pastrimit. Kjo
kërkon që qeveria ta shikojë

njëherë e mirë këtë problem se
edhe bota ka “hallet” e saj e nuk
mund të na financojë përherë.
Poduhet të dëgjojmë edhe fjalët e
të dërguarve të Europës sepse po
na kujtojnë disa hërë, edhe ata,
taksapaguesit e kontinentit plak,
paratë e të cilëve vinë për mjedisin
tonë. Vjet e theksoi ambasadori
Sequi, por e përsëriti edhe para ca
ditësh, duke na kujtuar se vetëm
në janar, për mjedisin
taksapaguesit europianë na kanë
dhënë edhe 4 milion euro të tjera.
Dhe ambasadori i mëshoi faktit se:
“Une do të dëshiroja të theksoja
se BE ka mundësuar mbrojtjen e
mjedisit, dukë dhene mbi 100
milionë euro për këtë çeshtje “.
Varet se me cilin vesh e dëgjijmë.

 Por kemi dhe “çudira vendase”
si “sindroma e Bushatit “, siç e
quajti dikush. Shkojnë qeveritarët
në Lezhë për të përuruar një

impiant grumbullimi të diferencuar
ngritur nga Shoqata e Ricikluesve,
mbështetur edhe në projektet që
ka ndjekur ky qytet. Por në Bushat,
ku ka dhe një tjetër impiant të tillë

në përdorim të gjermanëve,
shkojnë vetëm plehrat e Lezhës e
komunave përreth. Mbetjet e
Shkodrës, që janë dhe sasia më e
madhe e mbetjeve në zonë nuk
shkojnë për arsye “financiare, por
hidhen përsëri në varrezat e
Dëshmorëve e impianti rri pa punë.

 Por këto arsye “financiare”
egzistojnë edhe në bashki e
komuna të tjera në vend. Nuk
mjafton që, për pastrimin dhe
evakuimin e mbetjeve urbane, t’ju
vesh gjoba komunave apo
bashkive, kur paratë nuk ju dalin.

Se pa pagesa për punonjësit apo
firmat e pastrimit apo qoftë edhe
karburant për makinat, pa paguar
dhe shërbimin e landfillit, Shkodra,
dhe ndofta shumë të tjerë, nuk
kanë ç’të bëjnë. E këto probleme
zgjidhen në bashkëpunim midis
pushtetit vendor e atij qendror, me
rregull e investime. Edhe
ambasadori amerikan Aleksandër
Arvizu, në veprimtarinë për Ditën
Ndërkombëtare të Tokës, tha se të
gjithë duhet të veprojnë së bashku
për të ndryshuar situatën lidhur
me çështjet e mjedisit. Pra le të

gjejmë gjuhën e përbashkët dhe
mjedisi e problemet e tij të mos jenë
as një “armë “ politike e as një mjet
për të marrë “lavdinë” e
investimeve apo punëve të kryera.

Të gjithë janë në shërbim të
komunitetit që shpesh e quajmë
“sovran” por që vuan pasojat e
mungesës së këtij bashkëpunimi.
Nuk është aspak e vështirë. Do
vetëm pak më tepër vullnet e më
pak militantizëm partiak.

 Dita e Shqipërisë së Pastër e
pati impaktin e vet. Të gjithë, më
së pakti, kthyem sytë nga mbetjet
që kemi bërë të “na zenë derën”.
Por nuk duhet të mbetemi me kaq.
Problemi nuk do të zgjidhet as me
një apo disa ditë pastrimi. Kërkon
punë çdo ditë. Kërkon rritje të

ndërgjegjësimit të komunitetit për
mjedisin, por më tepër për
shtetarët që i kemi zgjedhur apo
emëruar të na drejtojnë. Nuk
mjafton të dalim njëherë e të
mbjellin një fidan apo të mbledhin
dy qese me plehra. As të kujtohemi
me afrimin e sezonit turistik veror
për pastërtinë. Puna që kemi
përpara është vërtet e madhe se
duhet të zhbëjmë atë që kemi bërë
dhjetra vjet. Shqipëria vërtet nuk
pastrohet në një ditë, por një ditë
duhet ta pastrojmë. Urojmë që ate
ditë ta sjellim sa më shpejt.

shtëpisë tonë të përbashkët, tokës,
ndërmarrë nga qendra Eden, në
bashkëpunim me Ministrinë e
Mjedisit, Bashkinë Tiranë,
ambasadat amerikane dhe
austriake. Merrnin pjesë z. A. Arvizu,
ambasador i SHBA-së, z. F.
Rauning, ambasador i Austrisë, z.
T. Bino, zëvendësministër i
Mjedisit, z.L. Basha kryetar i
bashkisë së Tiranës, pjesëtarë e
drejtues të organizatave të
shoqërisë civile, nxënës, mësues,
qytetarë etj..

 Mesazhi që u përcoll te
qytetarët këtë vit ishte “Të
mobilizojmë Tokën – Reagim

qytetar nëpërmjet artit”. Në tendat
e vendosura përgjatë rrugës ishte
ekspozuar veprimtaria e
organizatave mjedisore që veprojnë
në fushën e mbrojtjes së mjedisit si
qendra Eden, Ekolëvizja, Aarhus
etj.. por dhe kompanitë ricikluese e
bizneset bio që veprojnë në
Shqipëri, ekspozita me fotografi të
marrë nga qytetarët të cilët
nëpërmjet tyre i drejtonin mesazhe
vendimarrësve. Gjithashtu me
interes u ndoq dhe paraqitja nga
ana e nxënësve e modeleve të

veshjeve me materiale të
riciklueshme apo përdorimi nga ana
e tyre të materialeve didaktike që

lehtësojnë zhvillimin e orëve
mësimore në natyrë.

 Me këtë rast, në fjalën e tij,
ambasadori amerikan Aleksandër
Arvizu përcolli mesazhin se që të
gjithë duhet të veprojnë së bashku
për të ndryshuar situatën lidhur me
çështjet e mjedisit dhe se për këtë
duhet vullnet dhe energji. Arvizu
kërkoi më shumë ndërgjegjësim të
qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit
duke vënë në dukje problemin
madhor të mbetjeve në vendin
tonë. “Duhet të rritet ndërgjegjësim

20 PRILLI NE KRUJE – “TA NXIJME
SHQIPERINE EDHE KETE DITE”

SHQIPERIA NUK PASTROHET NE NJE DITE, POR NJE DITE DUHET TA PASTROJME

Edhe nëse do t’i mblidhnim pirgjet me plehra që
janë shpërndarë anë e mbanë vendit, nuk do të

kishim ku ti çonim !!

Problemi nuk do të zgjidhet as me një apo disa
ditë pastrimi por kërkon punë çdo ditë, kërkon

rritje të ndërgjegjësimit të komunitetit për mjedisin
por koma më tepër nga shtetarët që i kemi

zgjedhur apo emëruar të na drejtojnë.

TE VEPROJME SE BASHKU PER MBROJTJEN E MJEDISIT
për mbrojtjen e mjedisit. Në Shqipëri
problem përbëjnë mbetjet, por
Shqipëria mund të përmirësojë
situatën e ndotjes së mjedisit.
Njerëzit duhet të bëjnë përpjekje për
të mbrojtjen e tij”, tha ai duke vënë
në dukje se edhe Qeveria, Ministria
e Mjedisit të luajë rolin e saj, por,
sipas tij, gjërat nuk do të ndryshojnë
se qeveria do bëjë rolin e saj, por ka
për të ndryshuar kur qytetarët të
thonë që gjërat duhet të
ndryshojnë.

 Në veprimtari foli dhe kryetari i
Bashkisë së Tiranës, i cili, midis të
tjerave tha se në katër vitet e
ardhshme do të ketë dyfishim të
hapësirave të gjelbërta, investimet
në drejtim të ujit të pijshëm, rritjen e
cilësisë së ajrit nëpërmjet përdorimit
të ndërgjegjshëm të mjeteve të
transportit, rikthim tek ecja biçikleta
etj..

Ambasadori Arvizu: Qeveria do bëjë rolin e saj por
ka për të ndryshuar kur qytetarët të thonë që

gjërat duhet të ndryshojnë.

Nga Alisa PEÇI

 Në ditën ndërkombëtare të
tokës, me pjesëmarrjen e një numri
të madh qytetarësh dhe prezencën
e autoriteteve të ndryshme në
rrugën Murat Toptani (zona
pedonale), u zhvilluan një sërë
aktivitetesh për sensibilizimin dhe
reagimin qytetar në mbrojtje të
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Nga Agim DALIPI

Ardian Klosi la një gjurmë të
qënësishme e të veçantë në
lëvizjen tonë ambientaliste. La
emrin, fjalën dhe veprimin e tij në
betejën kundër petroliferës së
Vlorës, importit “të parë “ të
plehrave në vitin 2004, në
“rjepjen” e maleve të Krujës, në
degradimin e Knallës e lagunës
së Kune-Vainit, betonizimin e
bregdetit e shkatërrimin e
shtretërve të lumenjve, liqenin e
Tiranës e importin e “dytë” të
plehrave në 2011, për shkallen e
Tujanit e kopshtin botanik, për
“kolonializimin mjedisor” që
sollen investimet industriale, për...
mund të vazhdosh me to sepse,
ashtu siç mendonte e thoshte
vetë: “E Bukura e Dheut e ka
litarin në grykë “. Por ndofta më
tepër se veprimtaria e tij në këtë
fushë, pati vlerë edhe mënyra se

Sikurse ndodh rëndom në
Shqipëri por edhe në shumë vende
të tjera të botës, investitorët privatë
në bashkëpunim me politikanët
vendas i mbajnë të fshehura
projekte të tilla në fazën e tyre
fillestare prej opinionit publik, dhe
po kështu veprimtarët e mjedisit
hyjnë në skenë me vonesë për të
organizuar kundërshtimin qytetar
dhe penguar ndërtimin e këtyre
veprave.

 Megjithëkëtë veprimtarë të
mjedisit nga Tirana në
bashkëpunim me qytetarë të
angazhuar vlonjatë arritën në fillim
të vitit 2005 që të organizohen dhe
të zgjojnë opinionin publik në Vlorë
për rrezikshmërinë që paraqisnin
vepra të tilla me bazë
hidrokarburesh, sikur të
ndërtoheshin anë një Gjiri me
natyrë të mbyllur, i cili me bukuritë
dhe resurset e veta dukej që tani
sikur kishte marrë për drejtim
kryesor zhvillimin e turizmit.

 Kështu u krijua Aleanca për

Mbrojtjen e Gjirit të Vlorës e cila
bëri mbledhje dhe takime të shumta,
mitingje e demonstrata, marshime
e protesta paqësore, takime me
përfaqësues të qeverisë, të KESH-
it e sidomos të Bankës Botërore, u
hartuan letra të shumta për
institucione të rëndësishme
europiane e botërore. Si rrjedhim i
këtyre protestave, filloi të ndihej
edhe përkrahje nga politikanë të
veçantë: udhëheqësi i atëhershëm
i opozitës Sali Berisha shpalli se,
sikur të vinte në pushtet, do t’i
kërkonte BB të zhvendosej në
brendësi të vendit vendi i zgjedhur
për ndërtimin e TEC-it. Por me
ardhjen në pushtet të Partisë
Demokratike në shtator 2005,
kryeministri i ri Berisha, për të
mbajtur disi premtimin elektoral,
shpalli se do të anulonte parkun
energjitik të ish-kryeministrit Nano,
por se TEC-i do të ndërtohej në
vendin e parashikuar, pasi ishte me
teknologji moderne, nuk ndotwte
etj.

si i bënte ai gjërat: me bindje, i
qartë për qëllimin që i vinte vetes,
me çiltërsi e me guxim si një njeri
që vetëmohimin e kishte pjesë së
jetës së tij dhe mbi te gjitha me
antikonformizem te rrallë.
Karakteri i tij i temperuar me
antikonformizem ngjasonte me nje
thike celiku te temperuar shume e
cila ne rastin kur pret nje objekt
te forte nuk pranon elasticitet te
madh, nuk mund te perkulet aq sa
mos te thyhet.

Por ne Shqiperi Ardiani hasi ne
shume dukuri te forta dhe kjo
“thike speciale” u thye, u thye
dhe per faktin se ne Shqiperi
ndryshimet priten nga idividet jo
nga shoqeria, por individi sado i
forte dhe i ndershem te jete, nje
shoqeri amorfe, indiferente e
transformon ne Don Kishot.
Prandaj me dhimbje Klosi ne fjalen
e fundit te tij per mjedisin tha:
“është e pabesueshme që në një

protestë për të ngritur zërin
kundër importit të plerave të vijnë
veç pesëqint qytetarë”.

Në të gjithë këtë veprimtari ai
mbi të gjitha ishte i ndershëm.
ishte i ndershëm sepse nuk e
njihte oportunizmin e nuk bënte
kurrë kompromis me parimet. E kjo
në ndryshim me ata që, për fat të
keq, në tavolinat e kafes i jepnin
të drejtë e i shmangeshin pastaj
firmosjes së peticionit apo
pjesëmarrjes në protestë, qoftë
edhe në rreshtat e fundit.

Ishte i ndershëm sepse
thoshte përherë atë që mendonte,
por që para se të fliste ishte i
ndërshem të pranononte atë që
s’dinte dhe me thjeshtesi pyeste
kolegët, ekspertët dhe jo si një
pjesë intelektualësh që përsiatin
fjalët sipas motit e klimës politike
apo, më keq akoma, prej parasë.

 Ishte përnjëmend i qytetëruar.
Nuk e ulte veten e fjalën në vulg

 Ardian Klosi tha per mjedisi

ÇFARE ARRITI ALEANCA E GJIRIT TE VLORES

Vlora krijoi një vetëdije qytetare që i pengoi dhe
do t’i pengojë edhe në të ardhmen plane të tilla aq

të rrezikshme për vetë zhvillimin ekonomik, në
radhë të parë turizmin.

 Mund të nxirren këto
përfundime se për herë të parë u
krijua dhe u rrit në Shqipëri një
lëvizje, me pjesëmarrje të gjerë
popullore, e cila kërkonte mbrojtjen
e mjedisit dhe të shëndetit të
njerëzve në një plan afatgjatë. Duke
qenë që kjo lëvizje ishte një bashkim
vullnetar ambientalistësh,
intelektualësh, biznesmenësh

vendas e studentësh, asaj i
mungonte suporti dhe financimi i
fuqishëm që nevojitej për të
përballur plane e projekte me vlera
prej qindra milionë dollarësh, të cilat
kishin në anën e tyre pothuajse të
gjithë politikanët shqiptarë, të

kampit të majtë dhe të kampit të
djathtë.

 Por më anë tjetër, mund të thuhet
se u penguan përfundimisht planet
fillestare për të ngritur në Vlorë një
megapark energjitik, me TEC-e
nafte e qymyri – si ai në Porto
Romano të Durrësit. Vlora krijoi një
vetëdije qytetare që i pengoi dhe
do t’i pengojë edhe në të ardhmen

plane të tilla aq të rrezikshme për
vetë zhvillimin ekonomik, në radhë
të parë turizmin.

Dhe kjo është pa dyshim meritë
e lëvizjes qytetare-mjedisore që
gjeti për zëdhënëse të vet
AQMGJV.
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Meqe bëhen disa krahasime
letrare, po e krahasoj ( lëvizjen
mjedisore- Shënim i redaktorit)
me Don Kishotin, sepse shpesh
aksionet tona janë krejt të
pafuqishme. Në rast se do ta
vazhdonim paralelizmin,
ndërmarrjet tona donkishoteske
janë pamjet e Shqipërisë me të
cilat jemi rritur, padyshim në një
diktaturë mjaft të egër por
ndoshta në vendin më ekologjik
të Evropës. Në një farë mënyre
Rosinanti ynë janë lëvizjet
qytetare. Natyrisht nuk është më
një publik i dhjetë apo njëzet
viteve më parë me gjithatë është
në një plogështi shumë të madhe.

 Këtu u fol për ndërgjegjësim
të publikut por është e

pabesueshme që në një protestë
për të ngritur zërin kundër
importit të plerave të vijnë veç

pesëqint qytetarë. Kështu
mund të vazhdonim
krahasimet. Dylqineja jonë
nuk e di nga ç’vend i
Europës do të ishte, një
Zvicër, një Austri, ku ne
gjithmonë  e ëndërrojmë se
do të shkojmë por sapo i
pamë dhe mullinjtë e erës.
Kujtojmë luftën tonë
kundër ndërtimit të tecit në
Vlorë por ishim vërtetë

shumë të dobët përballë atij
mulliri dhe në fund u ngrit një
gërmadhë që s’ka punuar as një
ditë dhe nuk dihet se mund të
punojë ndonjë ditë.

 Në këtë takim të hapur, ku
vërtetë po flitet hapur, desha t’i
sugjeroja kryesisë të partisë
socialiste që në programin e saj
të jetë sa më konkret.

Eshtë gjëja më e mirë që  mund
të bëhet me një konkretësi të tillë
sikundërse ishte vendimi dhe
përkrahja e madhe që na u bë
kundër importit të plerave përsa
kjo parti do jetë në fuqi. Nëse do
të jetë.

 Kështu mund të jetë më
konkrete në vendime të tjera siç
ishte moratoriumi për

shfrytëzimin e mëtejshëm të
lumenjve dhe mos prerjen e
mëtejshme të pyjeve. Po kështu

edhe kur përpara i vinin fjalorin e
përdalë deri edhe nga zyrtarë e
titullarë të këtij vendi. Nuk e ndyu
gojën edhe kur nga maja e shtetit,

atë dhe pjesëmarrësit e tjerë në
themelimin e Aleancës kundër
importit të mbetjeve e quajtën

aleancë të plehrave. Dhe po këta
njerëz nxituan të parët të përcillnin
ngushëllimet. Ndofta ndonjë edhe
është gëzuar fshehtas se j’u
largua një veprimtar i palodhur e i
zgjuar. Për këta, Ardiani thoshte
me një hidhërim që ndihej herë pas
here “ e quajnë veten përfaqësues

të qytetërimit, ende larg pjesës
dërrmuese të shoqërisë shqiptare,
kurse palën tjetër, të prapambetur,
të paqytetëruar, jashtë asaj bote
ideale”. Por këta, ai me heshtje i
linte mënjanë si gjëra me të cilat

sin: “E BUKURA E DHEUT E KA LITARIN NE QAFE”

Betejat e tij nuk janë të humbura. Edhe pse teci
në Vlorë u ngrit, njerëzit kuptuan ç’po bëhej me

mjedisin në emër të “zhvillimit”. Gjithashtu u
“ndërgjegjësuan!!!” edhe shtetarët që e

ngadalësuan hapin e energjisë së qymyrit për të
cilën grupimi Ekolëvizja bashke me Ardianin

zhvilluan një fushatë të suksesshme.

nuk ja vlen të merresh.
 Sabri Godo, kur donte të fliste

për njerëzit që i kanë bërë nder
këtij vendi thoshte “burra të
çmuar “.

Një njeri i tillë, i çmuar, ishte e
do të mbetet Ardian Klosi. Ardiani
do t’i mungojë vërtet lëvizjes

ambientaliste sepse e donte
shumë vendin e tij, guxonte si
rrallë kush dhe përpiqej e vinte
në veprim të gjithë forcat e tij.
Dikush tha në një emision televiziv
se ai iku i lënduar nga humbja e

betejave të tij mjedisore. Por
betejat e tij nuk janë të humbura.
Edhe pse, për shembull, teci në
Vlorë u ngrit, njerëzit kuptuan
ç’po bëhej me mjedisin në emër të
“zhvillimit”.

Gjithashtu u “ndër-
gjegjësuan!!!” edhe shtetarët që
e ngadalësuan hapin e energjisë
së qymyrit në rastin e Enel-it e të
tecit të Porto Romanos për të cilin
grupimi Ekolëvizja bashke me
Ardianin zhvilluan një fushatë të
suksesëshme. Ai e tha fjalën e tij
për problemet e mjedisit edhe
përballë shurdhërisë së shtetit.
Dhe e tha fort.

Prandaj do të mbetet përherë
ai që ishte: një luftëtar i vërtetë i
reagimit qytetar.

Në kujtim të veprimtarisë së
çmuar të Ardian Klosit në drejtim
të mbrojtjes së mjedisit po
botojmë disa fragmente nga
artikujt e shumtë.

INTERVISTA E FUNDIT
PAMJET E SHQIPERISE JANEPAMJET E SHQIPERISE JANEPAMJET E SHQIPERISE JANEPAMJET E SHQIPERISE JANEPAMJET E SHQIPERISE JANE

NDERMARRJET TONA DONKISHOTESKENDERMARRJET TONA DONKISHOTESKENDERMARRJET TONA DONKISHOTESKENDERMARRJET TONA DONKISHOTESKENDERMARRJET TONA DONKISHOTESKE
Nga Mehmet METAJ

   
“Per mortuis aus ben aus nihil” thoshin latinët. Por rasti i
vetëvrasjes së Ardan Klosit është falë atyre njerëzve që janë
sot “specie të rralla” që kanë mbetur në këtë vend . Gjithësecili
nga ne që e njihnim ndjen krahas dhimbjes së ikjes së një
njeriu të virtytshem dhe “lehtësine” për të folur dhe shkruar
mirë pa fund.
   Dhe në këtë trishtim për të me vjen në mend ajo që ndodhi
dhe e çoi ne vdekje të parakohëshme dhe që është epitaf në
varrin e Bertold Breht-it që Ardiani e donte aq shumë dhe e
përktheu atë dhe shumë shkrimtarë e poetë gjermanë , përfshi
Gëten e Madh : “Nga tigrat munda të shpëtoj, por ç’e do më
hëngrën krimbat e plehut” (më hëngrën servilet desh të
thoshte...!) Dhe ja si përseritet historia, por tek ne në forme
tragji-komike, dhe nga ky asfiksim shoqëror iku dhe një njeri
fisnik dhe erudit si Ardian Klosi, që jetoi në një vend e shoqëri
aspak dinjitoze.! Por miku ynë Ardian Klosi bëri atë që s’duhej
bërë siç thotë Oskar Wilde: “Njeriu në këtë jetë mund të bëj
gjëra që s´duhen bërë”.

   Dhe “ikja” e njerëzve të tillë me vlera në një vend që i
shpërfill aq shumë më kujton Hosanatw panegjirike
Soloniane, që tek ne janë aktuale sot e gjithë ditën ku: “
Glorifikimi deri në ekstazë i absolutizmit shtetëror, lindja
dhe zhvillimi pakufij i fetisheve, hyjnizimi i kultit të njëshit,
mistifikimi i të vërtetave historike, robotizimi i trurit
intelektual përmes inkuizicionit të mendimit të lirë, këto
përbejnë tek ne edhe sot e gjithë ditën frymën e ritualit të
vjetër të substraktit gjiriz, mbi të cilin lëshojnë rrënjë dhe
harlisen për bukuri të gjitha llojet e gjëmbaçeve dhe hithrave
prej nga do të mund të ushqehen të gjitha segmentet e
turbullirave të llahtarshme shoqërore”.

Por s’tha kot Sami Frashëri: “ Kalben intelektualët atje ku
lartësohen mediokrit”. Dhe s’mbetet tjetër për të thënë veç
asaj që tha përsëri S. Frasheri: “Dhëntë Zoti që Shqiptarët
shpëtofshin nga njëri-tjetri”.

     Dhe janë të paktë dhe shumë të rrallë tek ne ata që vdekjes
i shkojnë me dinjitet si Ardian Klosi, që ishte një fisnik i ditur
si ai që iku papritur në kulmin e vlerave për injorancë dhe të
shoqërise tonë dhe për dobësi të shokëve që e lanë vetëm në
vetmi...dhe ai i lodhur nga kjo iu dorëzua perjetësisë.

  Lamtumirë bashkëpatrioti ynë fisnik Mallakastriot Ardian
Klosi!

të bëhet obligim, duke nisur nga
familjet tona, nga qytetarët,
ndarja e mbetjeve.

Të paktën ajo minimale që të
ndahet letra nga qelqi, nga
plastikat. Të fillojë që në familje
kjo punë dhe në asnjë mënyrë të
mos kërkoni iniceneratorë sepse
është shumë e rrezikshme kur
edhe ne nuk bëjmë ndarje të
mbetjeve por edhe importi i
mbetjeve jo vetëm është i paqartë
por unë them se ka filluar. Po
kështu edhe për ndërtimet që
mund të futen në një program, të
mos lejohen ndërtime më afër se
100 metra në bregdet, parqet
natyrore të respektohen si të
tilla, të shtohet sipërfaqja e
parqeve natyrore etj... Të gjitha
këto mund të shprehen shumë
konkretisht në program.

IN  MEMORIAM PER
ARDIAN  KLOSIN
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Edhe njerëzit kanë, gjithashtu,
nevojë për lumenjtë. Lumenjtë
mund të transportojnë, të vaditin
kulturat tona bujqësore, mund të
mbushin tubacionet e ujësjellsave,
të venë në lëvizje turbinat, si dhe
të furnizojnë fabrikat tona me ujë.
Lumenjtë janë burim frymëzimi dhe
çlodhje për njeriun. Ne kënaqemi
kur lahemi, kur peshkojmë dhe
lundrojmë në lumenj. Por për fat të
keq, ne i kemi përdorur lumenjtë si
kolektorë, për të mbledhur ujërat e
zeza të vendbanimeve dhe
shkarkimet industriale. Edhe pse
disa nga lumenjtë tanë mbeten
ende të pastër, shumë prej tyre

investimeve në teknologji,
fokusuar në përmirësimin e
pajisjeve sipërfaqësore që
përdoren, duke filluar nga gryka e
puseve dhe deri në stacionet e
trajtimit të fluideve.

 Për shkak të numrit të madhe
të puseve të shfrytëzimit të shpuar
në vendburimin e Visokës ( 240 të
tillë ) dhe sipërfaqes së tokës
dedikuar çdo njërit prej tyre, mund
të llogaritet një vëllim prej rreth 60
mijë m3 dhé i ndotur me naftë.
Shkalla e ndotjes varion në
hapësirë dhe kohë. Duke qenë se
trajtimi i tij me metoda termike apo
mekanike (centrifugimi) nuk është
fizibël për shkak të natyrës dhe
strukturës së tokës, por edhe
vetive të naftës, rruga më e
përshtashme duket të mbetet
biodegradimi. Praktikisht duhet të
gërryhet e gjithë sipëfaqja e ndotur
me naftë, deri në thellësinë 30 cm
dhe të transportohet në gropat
ekologjike të Manekajt dhe
Kuqarit, ose në një stacion të
ndërtuar për trajtimin
bakteriologjik të saj.

 Mbështetur në praktikën
botërore, pas jo më shumë se 4
muajsh shkalla e reduktimit të
ndotjes do të jetë më shumë se
50%. Produkti ose mund të
dërgohet në landfille, ose mund të
vazhdohet procesi deri në
pastrimin e plotë, pra në eliminimin
e plotë të çdo rreziku.

 Problemet e ndotjes së ujit në
vendburimin e Visokës e kanë
origjinën nga uji shtresor, i ardhur
në sipërfaqe së bashku me naftën
e prodhuar dhe ndotja e tyre
(ujërave sipërfaqësore) me naftën
e derdhur, shkarkimet e ndryshme,
rrjedhjet etj.

 Rruga më e mirë dhe
ekonomike për trajtimin e ujërave
shtresorë mbetet injektimi i tyre.
Vëllimi i ujit të prodhuar nga

mbeten ende të ndotur rëndë. Edhe
digat janë kërcënuese për shkak
të kthimit të lumenjve natyrorë në
ujëmbledhës të qetë, duke
ndryshuar ekosistemin
përgjithmonë. Për më tepër, këto
barrjera betoni pengojnë edhe
peshqit për të shtegëtuar, në
rrugën e tyre për shumim dhe
mbrojtje. Disa njerëz përdorin
makina të rënda që gërryejnë
shtratin lumor për të shfrytëzuar
rërën e tyre ose për t’i bërë ata më
të lundrueshëm; edhe kjo dukuri,
e njohur si kanalizim i lumenjve, i
shkatërron ata dhe shkatërron
botën e gjallë të tyre.’

 Kërkesat që rrjedhin nga
Direktiva 60 e Rrjetit Evropian të
Ujërave (EC WFD 2000/60) janë,
gjithashtu, po aq të rëndësishme
edhe për Shqipërinë. Sipas kësaj
Direktive, gjithë ujërat e vendeve
anëtare të BE-së duhet t’i përkasin
të paktën cilësisë ‘mirë’ brenda
viteve 2015. Si vend që po përpiqet
të bëhet pjesë e BE-së, Shqipëria
duhet të synojë në plotësimin e
këtyre kërkesave. Kjo kërkon
vënien në zbatim të një skeme

vendburimi i Visokës është rreth
5700÷5800 m3/muaj.Përmes
riinjektimit zgjidhet jo vetëm
problemi i ndotjes së mjedisit
(frenimit të saj, veçanërisht duke
mbajtur parasysh faktin që këto
ujëra kanë mineralizim shumë të
lartë) por edhe mund të ndikojë në
përmirësimin e koeficientit të
naftënxjerrjes.

 Gjendja aktuale e lumit Gjanica
është dramatike. Shkarkimet e
llumrave të naftës vlerësohen të
jenë rreth 74 tonë/vit. Vlerat e disa

prej parametrave më të
rëndësishëm janë pH=8.3,
NKO=4.8 mg/l, NBO=40 mg/l,
përmbajtja e fosfateve 0.5 mg/l dhe
përmbajtja e NH4 0.3 mg/l. Efektet
e kësaj ndotjeje janë shtrirë edhe
në lumin Seman e përmes tij deri
në bregdetin e Adriatikut (Seman,
Darëzezë e Re).

 Bazuar në gjendjen thuajse
katastrofike të terrenit në
vendburimin e Visokës, rrjetit hidrik
mbi dhe nëntokësor të shkaktuar
për thuajse 50 vite të një
shfrytëzimi të papërgjegjshëm
mund të thuhet se është e
domosdoshme të ndërhyhet me
shpejtësi të madhe për të frenuar
ndotjen e mëtejshme të tij. Po
ashtu duhet filluar me rehabilitimin
e mjedisit në këtë zonë dhe me
gjerë. Në këtë proces duhet
synuar: pastrimi i dhèut të ndotur,

i ujit të ndotur dhe pastrimi i plotë
i sipërfaqes së vendburimit nga
pajisjet e dala jashtë skemave
funksionale.

Shënim i redaksisë: Artikulli
botohet i shkurtuar. Të plotë
mund ta gjeni në faqen tonë të
internetit www.ekolevizja.org.

mbeturinat urbane.Është vlerësuar
se çdo muaj në Gjanicë derdhen
rreth 12 -18 mijë m3 mbeturina të
lëngshme me përmbajtje
hidrokarburesh dhe vajra
industriale.

 Për shkak të shfrytëzimit
thuajse të papërgjegjshëm nga
pikëpamja mjedisore,të
vendburimit për një kohë shumë
të gjatë, edhe mbi territor,
veçanërisht në fshatin Visokë janë
shkaktuar dëme të shumta. Dëmi
ka ardhur jo vetëm si pasojë e
rrjedhjeve të pakontrolluar të
naftës por edhe nga infrastruktura
e ndërtuar në vite për transportin,
grumbullimin dhe trajtimin
sipërfaqësor të hidrokarbureve.
Njollat/pellgjet e naftës dhe
grupet e grumbullimit të
shpërndara mbi territor përbëjnë
kërcënim shumë serioz për jetën e
gjallë, sidomos kafshët qofshin
ato shtëpiake ashtu edhe të egra.

 Për shkak të faktit që rezervuari
i vendburimit të Visokës është i
ngopur me naftë me gaz të tretur,
por edhe gaze të tjerë, ndotja
atmosferike ka qenë realisht
problematike. Problemi i ndotjes së
ajrit mund të zgjidhet përmes

monitoruese në përputhje me
kërkesat cilësore të direktivave të
BE-së, e cila do të ndihmojë në
njohjen më mirë të gjendjes dhe të
burimeve kryesore ndotës, duke
caktuar si duhet shkaqet edhe
përgjegjësitë dhe duke marrë masat
për përmirësimin e gjendjes në
kohën e duhur.

Në Shqipëri pjesa më e madhe
e ujit të pijshëm të merret nga
burimet nëntokësore (80%), dhe
vetëm 20% nga ujërat
sipërfaqësore. Nga gjithë sistemi i
ujësjellësve shqiptarë prodhohet
rreth 120 l/ditë për çdo person;
meqë humbjet dhe shpërdorimet
në rrjetin e shpërndarjes janë
shumë të mëdha; në shkallë vendi
vetëm 20-50 l/ditë shkojnë tek
konsumatorët, e cila është më
poshtë se nevojat minimale për të
plotësuar kërkesat normale në
zhvillimin e sotëm.

 Nga mungesa e mbikëqyrjes së
rrjetit shpërndarës dhe e
amortizimit të thellë humbjet e ujit
luhaten në 50-70%. Për këtë,
megjithëse jemi vend shumë i
pasur me burime ujore, përsëri

furnizimi me ujë të pijshëm në
shkallë vendi mbetet ende jo i
kënaqshëm, shpesh me orar të
kufizuar, e përforcuar kjo edhe nga
kapaciteti grumbullues i
pamjaftueshëm dhe nga
ndërprerjet e vazhdueshme të
energjisë elektrike.

 Zona e Tiranës ka veçori
natyrore dhe gjeologjike të pasura
me ujëra me cilësi të mirë. Para vitit
1988, uji i pijshëm në Tiranë
përftohej nga burime nëntokësore
dhe puse nëntokësore arteziane;
burimet e Selitës dhe Shënmërisë
kanë qenë furnizuesit kryesorë.
Një tunel përmes malit të Dajtit, i
ndërtuar në vitin 1951, sjell ujërat
e këtyre burimeve në Tiranë, duke
vënë në punë njëkohësisht edhe
një hidrocentral të vogël të
ndërtuar posaçërisht në rrëzë të
malit të Dajtit. Një pjesë e këtyre
ujërave ambalazhohen sot edhe në
shishe.

 Nga gushti i vitit 1998 hyri në
shfrytëzim Ujëmbledhësi i
Bovillës. Sasia e përgjithshme e ujit
të prodhuar për Tiranën
vlerësohet të luhatet rreth

83’700’000 m3/vit, me prurje
mesatare ditore prej rreth 2’758 l/
s. Duke bërë një llogaritje të
thjeshtë për një popullsi prej
850’000 banorësh, në Tiranë
prodhohet mesatarisht rreth 270 l/
ditë/person ujë i pijshëm. Kjo sasi

është jashtëzakonisht e madhe
(p.sh. më e madhe se ajo që
harxhon Anglia), edhe pse duhet
të pohojmë se shpërndarja në qytet
mbetet ende me orar të kufizuar
dhe shpesh me shqetësime.

Nga Nevton KODHELAJ,
Nevina KOJA, Fatjona LEVANI

 Ky studim ka për qëllim
evidentimin e disa prej problemeve
kryesore të ndotjes së mjedisit nga
industria nxjerrëse e naftës. Kjo
industri, si sektori ndoshta më

strategjik energjetik i ekonomisë
shqiptare në vite, për shkak të
politikave të ndjekura, të
teknologjisë së aplikuar por edhe
të një numuri problemesh me
natyrë kryesisht subjektive, ka
shkaktuar dëme të mëdha mbi
mjedis.

 Për ta bërë më të lehtë
perceptimin e tyre është bërë një
analizë e detajuar e gjendjes së
mjedisit për vendburimin e naftës
Visokë.

 Vendburimi i Visokës është i
vendosur pranë pellgut ujëmbajtës
të lumit Gjanica. Lumi i Gjanicës,
degë e Semanit, është lumi me
ndotjen më të rëndë në Shqipëri
me mbeturina me origjinë nafte dhe
nënprodukte të saj nga sipërfaqja
naftënxjerrëse e Patos-Marinëz
dhe gjithashtu, prej Uzinës së
Përpunimit të Naftës në Ballsh.
Duke kaluar mes qytetit të Fierit,
përpara se të bashkohet me
Semanin në të shkarkohen edhe

LUMENJTE EDHE SI BURIM PER UJE TE PIJSHEM
Nga prof. Aleko MIHO

NDIKIMET MBI MJEDIS TË INDUSTRISË NXJERRËSE TË NAFTËS

Për shkak të politikave të ndjekura, teknologjisë
së aplikuar, por edhe të një numri problemesh me
natyrë kryesisht subjektive, ka shkaktuar dëme të

mëdha mbi mjedis.



7

Pyetje: Dy vjet më parë, pati
një panik të jashtëzakonshëm
për situatën në digat e Veriut
dhe qëndrueshmërinë e tyre.
Përmbytjet masive sollën

alarmin e madh për mundësinë
që ato të kishin probleme dhe
vendi të nënshtrohej nga
kataklizma. Si është gjendja e
digave sot?

F. HOXHA: E kam ndjekur
atë situatë me shqetësim të

thellë. I njoh mirë ato diga dhe
e di mirë se si janë projektuar,
si janë ndërtuar dhe çfarë
garancish japin për
qëndrueshmërinë e tyre.

 Fillimisht po ju them se ato
kanë nisur të ndërtohen në vitet
70’ me teknologjinë dhe mjetet
teknike më të përparuara të
kohës. Në gati 40 vjet të
ekzistencës së tyre ato kanë
afruar të gjitha garancitë e
mundshme për të shmangur
panikun dhe rrezikun e

“Me çfarë i ka dhënë Perëndia Shqipërisë jam optimist, me çfarë kanë bërë njerëzit me këtë pasuri, jo!”
“ NJE ENDERR E POLITIKES, POR JO E SHKENCES ! ”

Nga intervista e profesor
Farudin Hoxhës

Kjo pasuri e paçmuar në Shqipëri po shpërdorohet,
kryesisht nga padija.

Kujdesi për mirëmbajtjen e digave, e them me
përgjegjësi, ka qenë pothuaj zero. Digat janë

konsideruar vetëm si lopë për t’u mjelë dhe askush
nuk është kujdesur për ushqimin e tyre.

Megjithëse në vitin 2011 u futën në punë 6
hidrocentrale prodhimi i tyre ka qenë vetëm 10
milionë kilovat/orë ose sa gjysma e konsumit në

Shqipëri në një ditë dimri. Rezultati i pritshëm nga
HEC-et ka qenë edhe më zhgënjyes pasi prodhimi
total ka qenë rreth 14% më pak se viti 2010 për

shkak të kushteve të pafavorshme hidrike.

mundshëm.
 I gjithë procesi ka kaluar në

një sërë filtrash pikërisht që të
afrohej garancia maksimale dhe
jam i bindur se gjithçka është
bërë në mënyrën më të mirë të
mundshme. Gjithçka është bërë
nën një kontroll jashtëzakonisht
të rreptë teknik, në cilësi dhe në
teknologji, është punuar me një
rreptësi të skajshme deri në
maniakllëk.

 I vetmi rrezik vjen nga
moszbatimi i rregullores për
menaxhimin e kaskadës, siç
ndodhi në dimrin e vitit 2010. I
vetmi rrezik vjen kur lartësia e
ujit do të kalonte mbi kurorën e

digës. 
E kam ndjekur me habi të

thellë panikun e atëhershëm,
madje edhe deklarimin e një
ministri i cili pretendonte se
koefiçienti i sigurisë së digave
të Veriut ishte më i ulëti në

Evropë. E kam takuar edhe vetë
disa herë këtë ministër dhe kurrë
nuk ma ka shprehur një
shqetësim të tillë. Nuk e kuptoj
pse e kanë ushqyer panikun.

Fundja, projektuesit dhe
ndërtuesit e këtyre veprave janë
ende gjallë. Pse nuk i thërrasin,
pse nuk i takojnë, pse nuk i
pyesin?

 
Pyetje:Pothuaj katër dekada

mbas ndërtimit, sa i pranishëm
ka qenë kujdesi për

mirëmbajtjen e digave?
F. HOXHA: E them me

përgjegjësi që ky kujdes ka qenë
pothuaj zero. Dhe pa patur frikë
se gaboj në krahasim, mund t’ju
them se digat janë konsideruar
vetëm si lopë për t’u mjelë dhe
askush nuk është kujdesur për
ushqimin e tyre.

 Sot, në mënyrë të shtrembër
mendohet se hidrocentrali është
vetëm pjesa që prodhon energji,
turbina dhe gjeneratorë, tek të
cilët ndërhyhet. Edhe pse me ligj
përcaktohet se një pjesë e të
ardhurave të krijuara nga
prodhimi i energjisë duhet të
shkojë për vetë mirëmbajtjen e
veprës, kjo gjë nuk ka ndodhur.

Pyetje: Çfarë mendoni se
duhet bërë?

F. HOXHA: Fatkeqësisht ne
kujtohemi për ujin kur na mbyt
dhe për zjarrin kur na djeg. Edhe
në rastin e mirëmbajtjes së
hidrocentraleve, diskutohet
vetëm kur ka emergjenca.
Duhet të jetë e kundërta. Për to
duhet të mendohet normalisht
në kohëra normale. Ka një
numër të madh ndërhyrjesh që
duhet të bëhen në mënyrë të
padiskutuar. Duke nisur që me
mirëmbajtjen e brigjeve të
ujëmbledhësve. Ato duhet të
jenë të pyllëzuara. Por jo vetëm
që aty nuk mbillen pemë, por
më keq akoma, edhe ato që janë,
priten pa mëshirë duke rritur
rrezikun e erozionit. Janë një
numër përrenjsh që derdhen në
ujëmbledhës, edhe për ata nuk
ka asnjë ndërhyrje. Rrjedha e
tyre duhet të sistemohet, të
ndërtohen prita për ta. Eshtë
çmenduri ky pasion yni për të
prerë degën e pemës ku jemi
ulur, ky pasion për të pirë cigare
mbi togun e barutit. Një gjë të
tillë e bëjnë vetëm të marrët ose
të liqtë. 

 
Pyetje: Eshtë e mbyllur

skema e shfrytëzimit të Drinit?
F. HOXHA: Ende jo. Drini

përfaqëson gati gjysmën e
rezervave hidrike të vendit.
Përpara se të mbyllej kjo skemë,
fillimisht ishte menduar që në
atë kaskadë të ndërtoheshin
shumë hidrocentrale realativisht
të vegjël, me diga të ulëta dhe
rezervuarë të vegjël. Pati një
diskutim shumë të madh dhe
përfundimisht u la të bëhej
skema me katër hidrocentrale të
mëdhenj. Bashkë me Skavicën
dhe Bushatin, Drini afron deri
në 7 – 8 miliardë kilovat orë.

Me rezervat e saj, nëse do të
shfrytëzoheshin burimet hidrike
në mënyrën e duhur, Shqipëria
mund të sigurojë deri në 15-20
miliardë kilovat orë. Jo më
shumë. 

 

Pyetje: Megjithatë politika
ka premtuar për një Shqipëri
superfuqi të vogël energjitike në
rajon. A është e mundur një gjë
e tillë?

F. HOXHA: Superfuqi do të
thotë një fuqi mbi fuqitë. Nuk e
kuptoj këtë term, çdo të thotë
edhe superfuqi, edhe e vogël.
Eshtë njëlloj si të thuhet minifuqi
e madhe. Nuk ka kuptim. U nis
me histori me centrale
bërthamorë, vazhdoi me energji
të prodhuar nga dielli dhe era.
Dhe po vazhdon me dhënie

licensash koncesionare për
hidrocentrale, që në shumicë
dërmuese janë me fuqi të vogël
të instaluar. Për shembull, të
gjithë hidrocentralet e premtuar
të ndërtohen në Devoll, do të
kenë prodhim energjie të
barabartë me hidrocentralin e
Vaut të Dejës. 

 Gjykoj se ka një vështrim të
pasaktë në të gjitha strategjitë
për sistemin energjitik në vend.
Po të shihet kjo çështje vetëm
brenda për brenda kufinjve
politikë të vendit, zgjidhjet do
të jenë të paplota dhe jo të sakta.
Duhet të gjendet zgjidhje
rajonale. Dhe këtu kam
parasysh para së gjithash,
marrëveshjet me Kosovën,
Maqedoninë dhe Malin e Zi.
T’ju kujtoj, me shpërbërjen e
ish-Jugosllavisë, Shqipëria nuk

ka më marrëveshje për ujrat me
këto shtete të reja. Ky duhet të
jetë një shqetësim i politikës,
nëse e ka seriozisht këtë çështje
dhe nuk afron vetëm
propagandë.

 Nuk di se çfarë pengon që

në emër të të drejtës
ndërkombëtare dhe të fqinjësisë
së mirë, të diskutohej me
Maqedoninë për marrëveshjen
e ujrave që do të rregullonte
edhe këtë problem, përtej gjuhës
së “kërcënimit”, dhe në interes
të përbashkët. Po kështu edhe
me Kosovën, e cila është e
bazuar në burime të bollshme
nga termocentralet. Ata
prodhojnë në verë energji, ne
prodhojmë në verë e dimër me
hidrocentrale. Duhet një
bashkërendim i fortë mes dy

vendeve e më gjerë në të mirën
e padiskutueshme të të dy
vendeve dhe të rajonit.

 
Pyetje: A është e mundur që

t’i shpëtojmë “mallkimit”
thatësi në verë dhe përmbytje
në dimër?

F. HOXHA: Natyra ka dhënë
mundësitë që ky mallkim të
ekzistojë. Eshtë punë e njerëzve
që mallkimin ta kthejnë në
bekim. Kaskada e Drinit, ka
pasur veç të tjerash edhe këtë
funksion, funksionin rregullator
të sistemit të ujrave në veri.
Duhet të ndërhyjë ende njeriu
për të vënë dorë dhe për ta bërë
të dobishme këtë pasuri të
paçmuar që në Shqipëri po shoh
të shpërdorohet, kryesisht nga
padija. Bota ka bërë shumë
luftëra për energjinë, për
naftën. Parashikimi është se
luftërat e ardhshme do të bëhen
kryesisht për ujin. Ne e kemi
ujin. Fatkeqësisht e
shpërdorojmë ose në rastin më
të mirë, nuk dimë ta vemë në
eficencë. Dhe kjo gjë më
dhemb. Duhet t’i dhembë
kujtdo. 

 Marrë nga revista Java.
Botohet i shkurtuar.
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Në vitin 1992, qeveritë në Samitin e Tokës
në Rio de Zhaneiro, morën një angazhim
historik për zhvillim të qëndrueshëm të
sistemit ekonomik që do të promovonte
shëndetin e njerëzve dhe ekosistemeve.
Njëzet vjet më pas qytetërimi njerëzor nuk ka
qenë kurrë më afër kolapsit ekologjik, një e
treta e njerëzimit jeton në varfëri dhe dy
miliardë njerëz të tjerë parashikohet t’i shtohen
racës njerëzore gjatë 40 viteve të ardhshme.

 Si do të ecim drejt përparimit të përbashkët

e të qëndrueshëm, të barabartë për të gjithë ?
Si do të sigurojnë qytetet tona punë të denjë,
strehim, transport dhe shërbime sociale ? Si
do të ndalojmë rënien e sistemeve tonë
ekologjikë ?

 Për të nxitur diskutimin rreth kësaj çështjeje

jetike në Konferencën e OKB-së për Zhvillim
të Qëndrueshëm, quajtur ndryshe “Rio +20”,
instituti WorldWatch ka botuar studimin
“State of the World 2012”, një përmbledhje të
të cilit po mundohemi ta bëjmë.

 “State of the World 2012”, shkruar nga
ekspertë ndërkombëtarë, paraqet politikat
krijuese dhe qasje të freskëta që kërkohen për
zhvillimin e qëndrueshëm në shekullin e njëzet
e një, disa nga sfidat tona më të mëdha
mjedisore dhe njerëzore dhe rrugët për
reformimin e institucioneve ekonomike drejt
përmirësimit ekologjik dhe përparimit. Ai, si
burimi më i njohur dhe me autoritet për
hulumtimet dhe zgjidhjet politike mbi çështjet
kritike mjedisore, me tre dekada përvojë, ofron
një vështrim të qartë e pragmatik për gjendjen
e tanishme të sistemeve globale ekologjike
dhe riorganizimin ekonomik drejt zhvillimit të
qëndrueshëm.

 Gjatë 50 viteve të fundit, shtresat e mesme
e të larta në botë kanë më shumë se dyfishuar
nivelin e tyre të konsumit si dhe një popullsi
nga 1 deri në 2 miliardë aspirojnë për t’u
bashkuar me klasën e konsumatorit. Por
planeti nuk mund ta përballojë një rritje të tillë
dhe kërkesën e tyre për burime pa pasoja të
rënda për njerëzit dhe ekosistemet.

 Revolucioni Industrial lindi një model të
rritjes ekonomike të mbështetur në strukturat,
sjelljet dhe veprimtaritë që janë haptazi të
paqëndrueshme Në vend të kësaj, ne na duhet,
të riformulojmë përparësitë drejt përmbushjes
së nevojave drejt një zhvillimi që lejon të gjitha
qeniet njerëzore për plotësuar nevojat
themelore, të kenë dinjitetin e tyre të dhe me
mundësitë për të patur kënaqësi dhe lumturi

në jetët e tyre por të gjitha këto pa ju rrezikuar
e mohuar të tjerëve mundësinë për të bërë të
njëjtën gjë. Nga ana tjetër, kjo do të thotë, jo
vetëm parandalimin e degradimit të mëtejshëm
të ekosistemeve të Tokës, por në mënyrë
aktive kthimin e tyre në një shëndet të plotë.
Përvjetori i Samitit të Rios-1992, ofron shansin
për këtë.

 Temat në Rio +20 janë:
 1) Një ekonomi e gjelbër në kontekstin e

zhvillimit të qëndrueshëm dhe çrrënjosja e
varfërisë;

 2) Një kuadër institucional për zhvillim të
qëndrueshëm.

 “Ne jemi optimistë rreth konferencës së
ardhshme në Rio”, thotë E. Assadourian,
bashkëdrejtor i WorldWatch, “ por ndryshime
të vogla në politikë dhe teknologji nuk do të
jenë të mjaftueshme për të shpëtuar njerëzimin.
Pjesëmarrësit duhet të rishikojnë vizionin që
do të udhëheqë diskutimet e tyre. Nëse ne
nuk do të bëjmë hapa rrënjësorë e të
ndryshojmë kulturën tonë të konsumit dhe
kolektivisht të bëjmë prioritet zhvillimin e
qëndrueshëm, do të jemi shkaktarët e
dëshpërimit tonë “.

 Që nga takimi i vitit 1992, në këto 20 vjet,
është bërë e qartë se ndryshimi i nevojshëm
nuk është thjesht teknik, por duhet të
përfshijë ndryshime rrënjësore në mënyrën e
jetesës, kulturën dhe politikën. Në studim
theksohet se modelet ekonomike lenë të
pambrojtura shumë shtresa sociale dhe duhet
që të të eksplorohen mundësitë për alternativa
krijuese në drejtim të qëndrueshmërsë, drejt
një ekonomisë së gjelbër që punon për të
gjithë. Zhvillimi industrial dhe zhvillimi i
qëndrueshëm, një ekonomi e gjelbër
konceptohet në mënyra të ndryshme. Por kanë
një nevojë të përbashkët, për të krijuar vende
pune të gjelbëra që ofrojnë një jetesë më të
mirë. Risitë e politikave të tilla si një rrjet i
inovacionit bashkëpunues e të gjelbër do të
çojnë drejt vendosjes së standardeve globale,
financimit të gjelbër dhe rritjes së demokracisë
më të madhe ekonomike.

 Njerëzimi përdor sot një herë e gjysëm të
kapaciteteve ekologjike dhe, në pjesën më
të madhe, këto konsumohen nga vendet e
zhvilluara industriale. Zhvillimi i qëndrueshëm
do të kërkojë një kursim të përdorimit të
burimeve nga këto vende. Kjo mund të arrihet
nga tatime të ndryshme, shkurtime të orarit të
punës, ripërcaktim i konsumit dhe çmarketizim
në disa sektorë të ekonomisë si prodhimi i
ushqimit dhe sidomos kujdesi për fëmijët.

 Më shumë se gjysma e popullsisë në botë
jeton në qytete dhe 90 për qind e urbanizimit
po ndodh në vendet në zhvillim. Zhvillimi i
qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës duhet të
synojë drejt varfërisë urbane ku mbi 800 milion
njerëz jetojnë në lagjet e varfëra në mbarë
botën. Për këtë planifikimi urban duhet të
përfshijë strategji të qarta dhe transparente,
angazhim demokratik dhe koordinimin në të
gjithë sektorët, strehimin, transportin dhe
zhvillimit ekonomik.

 Transporti: Sot ka rreth 800 milionë makina
në botë dhe transporti është burimi i 80 për
qind i ndotësve të dëmshëm të ajrit. Një
alternativë e qëndrueshme, dhe shoqërisht
progresive, kërkon që përgjithësisht të
shkojmë drejt udhëtimeve më pak motorizuara,
të investojmë në një transport me cilësi të lartë

dhe mbështetjen fuqishme të komuniteteve
për të ecur në këmbë dhe me biçikleta.

 Sistemet e matjes së zhvillimit të
qëndrueshëm urban kanë patur progres por
po bëhen përpjekje për të zhvilluar një bazë të
dhënash të treguesve që do të informojnë
edhe diskutimet në Rio +20 rreth se si duhet
të kryhen. Kjo aq më tepër për të matur
qëndrueshmërinë urbane dhe ndikimet
globale në shoqëri, në mjedis apo ekonomi.
Nëse UNEP do të luajë një rol të vlefshëm
dhe produktiv në këto përpjekje, do të ketë
një autoritet në rritje, burime financiare por,
mbi të gjitha, e lidhur më mirë me agjenci të
tjera ndërkombëtare, do të mund të luajë edhe
rolin vizionar dhe koordinues që duhet.

 Me kalimin e kohës, edhe rritja e

popullsisë do të do të ketë nevojë për masa
ndaj shëndetit riprodhues duke siguruar të
drejtat për aktivitet ekonomik të barabartë por
dhe përballjen e kostove mjedisore të këtij
aktiviteti.

 Ndërtimet duhet të orientohen drejt
qëndrueshmërisë: ndërtimi dhe funksionimi i
objekteve përdorin sot 25-40 për qind të
energjisë me të njëjtin impact të karbonit në
atmosferë. Ne duhet të synojmë për zero
energjis, zero emetime dhe zero humbje në
ndërtimet e reja por dhe ndërtesat ekzistuese.

 Në drejtim të qëndrueshmërisë duhet
luftuar rritja e konsumizmit që do të kërkojë
përfshirjen e qeverive në modifikimin e
taksave, përfshirjen e kostos së vërtetë të një
produkti apo shërbimi dhe krijimin e parimit të
qëndrueshmësë në programet e çertifikimit.

 Modeli ynë i tanishëm ekonomik është
shoqërisht ekskluziv për publikun dhe vendos
interesat private mbi ato komunitare. Prandaj
receta për një ekonomi të suksesshme të
shekullit të ri duhet të jetë e gjelbër, një
kombinim i biznesit të udhëhequr nga nisma
vullnetare, nga struktura të reja të korporatave

dhe politika të forta qeverisëse.
 Bujqësia e qëndrueshme: Gati dy miliardë

njerëz ushqehen nga 500 milion ferma të vogla
në vendet në zhvillim. Megjithatë 80 për qind

e popullsisë që jeton në zonat rurale janë të
uritur.

Zgjidhja është qëndrueshmëria me një
gërshetim midis produktivitetit dhe mjedisit.

 Siguria dhe barazi e të ushqyerit: Në
dekadat e fundit është rritur prodhimi i mishit,
vezëve e qumështit, veçanërisht në vendet
zhvilluara. Por sistemi i prodhimit industrial
të mishit është dhe i dëmshëm për shëndetin
e njeriut dhe mjedisit. Internacionalizimi i
kostove dhe restaurimit të ekosistemeve, ndër
strategjitë e tjera, mund të ndihmojë në krijimin
e një ushqimi të ri, më efikas dhe i
përshtatshëm me klimën.

 Biodiversiteti: Shkalla me të cilën speciet
po zhduken është vlerësohet të jetë deri në
1000 herë më e lartë sot se në kohrat
paraindustriale. Përpjekje të tilla si Platforma
Ndërqeveritare mbi Biodiversitetin dhe
Shërbimet e Ekosistemit janë të nevojshme
për të kuptuar më mirë problemet dhe gjetur
zgjidhjet.

 Vlerësimi i shërbimeve të ekosistemit:
gjurma ekologjike njerëzore është rritur aq
shumë

sa përparimi kufizohet tashmë nga limitet
e burimeve natyrore dhe të ekosistemit.
Prandaj duhen rivlerësuar edhe kufijtë në
infrastrukturë apo teknologji, përfitimet që
rrjedhin nga ekosistemet me ripërcaktimin e
tyre, të cilat mund të kthehen në ndihmë për
të lehtësuar më shumë menaxhimin e burimeve
natyrore.

 Qeverisja Lokale: Vendimet në nivel lokal
mund të jenë katalizatorët më më të mëdhenj
të përparimit sepse ata kontribuojnë
drejtpërdrejt në uljen e varfërisë, në vendet e
punës, barazinë gjinore dhe mbrojtjen e
mjedisit. Për këtë zhvillimi i procedurave
demokratike lokale, transparente dhe të
besueshme, është themelor zhvillimin e
qëndrueshëm global.

 Në parathënien e studimit, Presidenti i
WorldWatch, R. Engelman e përmbledh

problemin me këto fjalë: “ Nuk do të presim
dhe njëzet vjet të tjera kuptuar se çfarë shkoi
keq. Tashmë e dimë gjendjen e botës për të
parë qartë se duhet të ndryshojmë mënyrën
se si jetojmë dhe mënyrën si bëjmë biznes.
Qëndrueshmëria e vërtetë do të marrë shumë
më tepër kohë e veprime se një konferencë e
qeverive, megjithëse një tubim i tillë mund të
ndihmojë shumë. Detyra fillon me
ndërgjegjësimin se rritja e pafund ekonomike
dhe demografike nuk janë të mundshme në
një planet që ka limitet e tij. Ne mund e duhet
të punojmë për ta bërë të mundur stabilitetin
ekologjike duke bazuar tek ai një jetë më të
mirë”.

 Përgatiti Agim DALIPI

Për më tepër:
www.sustainableprosperity.org

“RIO + 20” DHE ZHVILLIMI I QENDRUESHEM

Modeli ynë i tanishëm ekonomik
është shoqërisht ekskluziv për
publikun dhe vendos interesat

private mbi ato komunitare

Detyra fillon me ndërgjegjësimin
se rritja e pafund ekonomike dhe

demografike nuk janë të
mundshme në një planet që ka

limitet e tij

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

SHQIPËRINË”.


