
CMYK

Botim i shoqatave mjedisore “Ekolëvizja”  Nr. 151, viti i nëntë i botimit,  18 MAJ 2012  Çmimi: 40 LEKË

www. ekolevizja.  org
www. myabcal.  org

Lexo fq. 2

Nxënësit e shkollës “Muço Delo” të Vlorës, pjesëmarrës aktivë në projektin “ Shqipëria ime e pastër dhe e bukur “,
mbështetur nga Unicef, zhvilluan një vizitë në fabrikën e riciklimit të plastikës “Everest sh. p. k. ”. Këto vizita, që mund të
quhet dhe një mësime të hapura, shërbejnë për rritjen e ndërgjegjësimit të fëmijëve në nevojën e grumbullimit të diferencuar
të plastikës dhe riciklimin e tyre.

 Vizita filloi me një hyrje të qetë në fabrikë siç bëjnë fëmijët kur shkojnë diku në një vend të panjohur dhe për herë të parë.
Por kjo zgjati vetëm për disa minuta dhe më pas u kthye në atë rrëmujën e bukur plot interes e kureshtje, gjë që dinë ta
krijojnë vetëm fëmijët. Këtu ndikoi dhe pritja e përzemërt dhe interesimi dashamirës i drejtuesve dhe gjithë punonjësve të
fabrikës, si dhe gatishmëria e tyre për tju përgjigjur asaj morie pyetjesh që bënin pa ndërprerje nxënësit.

Nga Agim DALIPI

Jemi mësuar që, në ditët ndërkombëtare që lidhen me
mjedisin, si ajo pa makina, dita e tokës, etj.. , të shohim
edhe zyrtarë e titullarët tanë të politikës ti hypin biçikletave
dhe të bëjnë një shëtitje nëpër qytet, zakonisht në rrugët
kryesore e të shoqëruar nga mediat. Por më shumë i shohim
në makinat e tyre zyrtare që harxhojnë karburant e ndotin
si të gjithë makinat e tjera e ndofta më shumë. Edhe këtë
ditë, ambasadori E. Sequi u shpreh: “Evropa nuk është
thjeshtë “dokumente” dhe gjëra që duhen arritur, por ka të
bëjë me të jetuarit në mënyrë të shëndetëshme, me
mjedisin”.

FURRAT E GELQERES – A DO TE
SHKATERROHEN ?

 Agjencia Rajonale e Mjedisit të Qarkut Durrës ka nisur
njoftimet për shkatërrim të furrave që përdorin si lëndë
djegëse gomat dhe plastikën e duke ndotur masivisht
mjedisin. Vlen të kujtojmë se, disa herë, që nga Inspektoriati
Ndërtimor e deri te prokuroria janë marrë me këtë problem
por fenomeni i tymit të zi që mbulon gjithë zonën deri në
Tiranë nuk është ndalur asnjëherë. Shpresojmë të bëhet
kësaj here.

STUDIMI I UNICEF, VARFERIA DHE
FEMIJET E RICIKLIMIT

 Unicef ka bërë publik një studim, prezantuar në një takim
nga z. Detlef Palm përfaqësues i Unicef, me të cilin ka
monitoruar nga afër situatën në 100 mijë familje të cilat
konsiderohen të varfra, pasi nuk arrijnë të sigurojnë
minimumin jetik, por mbi të gjitha të fëmijëve që jetojnë në
këto familje. Sipas studimit 23% e fëmijëve nën moshën 18
vjeç jetojnë në varfëri absolute. Në rrugët e Tiranës, por
më tepër në venddepozitimin e Sharrës, i shikon përditë
këta fëmijë duke mbledhur kanoçet, shishet plastike, letrat,
etj.. Dhe kjo bëhet duke braktisur shkollën për të siguruar
sadopak të ardhura për familjet e tyre por edhe duke
rrezikuar seriozisht sigurinë dhe shëndetin e tyre.

BIÇIKLETAT E POLITIKES DHE
NDERGJEGJESIMI
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Nga Agim DALIPI
Jemi mësuar që, në ditët

ndërkombëtare që lidhen me
mjedisin, si ajo pa makina, dita e
tokës, etj.., të shohim edhe zyrtarë
e titullarët tanë të politikës ti hypin
biçikletave dhe të bëjnë një shëtitje

nëpër qytet, zakonisht në rrugët
kryesore e të shoqëruar nga mediat.
Por më shumë i shohim në makinat
e tyre zyrtare që harxhojnë
karburant e ndotin si të gjithë
makinat e tjera e  ndofta më shumë.

   Edhe kësaj radhe, në Ditën e
Evropës, pamë ambasadorin Sequi
e kryetarin e Bashkisë së Tiranës
që e bënë këtë. Veprimtaria dhe gara
me biçikleta që u zhvillua u mbështet
nga “ECOVOLIS” me njëqint
biçikleta Ecovolis të reja dhe me
pjesëmarrës, veç më shumë se 100
të rinjve edhe nga përfaqësues nga
Ministria e Integrimit, Bashkia e

Do të shkatërrohen të gjitha
furrat e prodhimit të gëlqeres në
zonën e Fushë-Krujes dhe
veçanerisht në fshatin Halil.
Agjencia Rajonale e Mjedisit të
Qarkut Durrës, që kontrollon këtë
zonë ka kryer kontrollet e fundit
dhe ka nisur njoftimet për
shkatërrim të furrave që përdorin
si lëndë djegëse gomat dhe
plastikën duke ndotur masivisht
mjedisin.

 “Ne kemi organizuar një
kontroll në të gjithë territorin e
Krujës dhe është konstatuar që,
në fshatin Halil, dy-tre furra gëlqere,
nga dhjetë që janë në këtë fshat,
jane gjetur mbetje të telave të

gomave, çka do të thotë që në
raste të veçanta jane përdorur
gomat. Përfundimisht për këto
raste jemi të detyruar të marrim
masën e prishjes. Jemi në fazen e

Eshtë folur e shkruar shumë
herë për mirëmbajtjen e objekteve
të trashëgimisë kulturore tek ne po

tashti po ngrenë alarmin përsëri të
huajt (edhe sa herë ?!). Drejtuesja
e misionit arkeologjik italo-shqiptar
në Durrës, prof. Santoro është
shprehur se mungon një vetëdije
qytetare për ta ruajtur këtë pasuri.

 Ajo, në bazë të hartës së
rrezikut arkeologjik, hartuar nga
misioni, flet për amfiteatrin, ku
misioni ka përqëndruar punën e tij,
për zbulimet, shtrësezimet e
epokave, për gladiatorët, për
skeletet e gjetura por ndalet më
tepër tek pamjet e një sërë kosha

Tiranës, Komisioni Europian dhe
nga Përfaqësitë Dipllomatike në
Tiranë.

   Vërtet është gjë e mirë dhe me
siguri që ka impakt te qytetarët më
tepër se intervistat apo konferencat

e tyre të shtypit. Në këtë ditë, në
bulevardin kryesor të Tiranës u
mbajt një maratonë nën moton

“Vrapo drejt Evropës “ ku
zyrtarëeve pjesëmarrës dhe
nxënësve të shkollave u ishte
dhënë edhe një bluzë në të cilën
shkruhej kjo gjë.

Në përfundim të veprimtarisë
ambasadori E. Sequi u shpreh : “
Nuk do të flas gjatë se pas dy
garave më duhet dhe mua që të

marr veten. Jam shumë  i lumtur që
ju morët pjesë në këtë aktivitet, pasi
Evropa nuk është thjeshtë
“dokumente” dhe gjëra që duhen
arritur, por është dhe ky shpirt, kjo
frymë për Evropën por ka të bëjë
me të jetuarit në mënyrë të
shëndetëshme, me mjedisin, me
gjithë këtë entusiazëm që ju treguat
këtu sot “.

   Sequi theksoi se rruga drejt
Evropës ka të bëjë shumë me të
jetuarit në mënyrë të shëndetshme,
me mjedisin. Se si e kemi mjedisin e
dimë dhe vetë por na e kanë thënë
dhe të huajt që jetojnë këtu tek ne.
Këtu vlen të përmenden fjalët pa
doreza të ambasadorit të
Danimarkës, z. K. A. Jensen, që
komentoi progresraportin  e BE-së
për vitin 2011 : “  Për fat të keq,
raporti në shumë fusha tregon për
një dështim ose një notë të ulët në
krahasim me progresin e vitit që
shkoi “. Këtu vlejnë të përmenden
edhe fjalët e kryeministrit Berisha :
“Natyrën e bukur shqiptare e
damkosin plehrat “ dhe mund të

shtojmë edhe ambasadorë e
politikanë të tjerë që e kanë gishtin
në plagë.

  Ambasadori Sequi falenderoi
edhe për entusiazmin e treguar nga
pjesëmarrësit. Por ky entusiazëm
nuk mjafton se kemi treguar që e
kemi për një ose disa ditë e pastaj e
lemë në heshtje. Nuk është puna

NE DITEN E EVROPES

BIÇIKLETAT E POLITIKES DHE NDERGJEGJESIMI

Sequi: “Kjo frymë për Evropën ka të bëjë me të
jetuarit në mënyrë të shëndetshme, me mjedisin”

që zyrtarët tanë ti shikojmë për ditë
të shkojnë në punë me biçikletë apo
me autobuzët e linjave urbane
sepse kjo nuk mund të ndodhë por
duhet tju kërkojmë se sa kanë bërë
për zbatimin e ligjit dhe për të rritur
ndërgjegjësimin e komuniteteve për
problemet e mëdha që kemi për
mjedisin? E kjo nuk bëhet në ditë të
caktuara qofshin edhe
ndërkombëtare por në gjithë ato ditë

që përbëjnë vitin e ku nuk kemi
ndonjë rast ku të tregojmë se sa të
përkushtuar jemi (apo janë ata që
na drejtojnë) për të përmirësuar
mjedisin.

   Ditët ndërkombëtare të
shpallura që nga OKB-ja e deri tek
Dita e pastrimit, shpallur nga qeveria
jonë shërbejnë pikërisht për të rritur
sensibilizimin e shtetarëve e
qytetarëve. Sepse, më tepër se
sheteti, për këtë bëjnë organizatat
e shoqërisë civile, e që duhet ta bëjë
edhe shteti. Dhe jo vetëm me një
apo disa spote por në vazhdimësi

duke patur përkrah edhe ligjet e,
sidomos, zbatimin e tyre. Ndryshe
do të ndodhë përsëri ajo që na u
shfaq në Lushnjë por ka ndodhur
edhe gjetkë : studentët suedezë
pastronin qytetin e qytetarët dhe
administrata lokale bënin sehir. E
kjo nuk ndodh për herë të parë. Të
paktën të na vijë pak turp të gjithëve
nga këto që na ndodhin e nga të
huajt që kanë vite që na përsëriten
të njëjtat gjëra e ne rrimë po në vend.

  Sa herë promovohen këto ditët
e mjedisit më kujtohet ministrja
daneze e mjedisit që, sa herë ka kohë
të mirë, shkon në punë me biçikletë
dhe ambasadori hollandez Van Den
Dool, që bën shpesh shëtitje,
bashkë me familjen, më këtë mjet
në Tiranë. Këta e plot të tjerë janë
një shëmbëll i qartë se si e kanë
kuptuar detyrimin që kanë ndaj
mjedisit ku jetojnë. Po ashtu edhe
plot të tjerë që i shohim përditë në
biçikletë, jo sepse nuk kanë makina
por, ashtu siç thonë, ashtu bëjnë
edhe në jetën e përditshme. Dhe më
kujtohet, shumë vite më parë, i
njohuri Jusuf Vrioni që nuk hipte
kurrë në autobus por lëvizte më
biçikletë. Kur, me një të afërmin tim,
në një ditë me shi, i thamë se po
lagej, na tha : “Eshtë shëndet “.
Këta njerëz duhet t’i shohin por
edhe më tepër t’i dëgjojnë edhe ata
që na drejtojnë.

   Për ti mbyllur këto radhë po
përsëris ato që tha ambasadori
Sequi : “ Kjo frymë për Evropën ka
të bëjë me të jetuarit në mënyrë të
shëndetshme, me mjedisin”.

AMFITEATRI I DURRESIT -
VENDGRUMBULLIM PLEHRASH

plehrash pranë germimeve
arkeologjike. Shprehet kështu:
“Çdo ditë aty ndalojnë makinat e

plehrave, të cilat më së shumti
hidhen në tokë. I marrin këto
mbeturina, hedhin një pluhur
dezinfektues, duke lënë pas një ere
që nuk mund as t’i afrohesh
monumentit. Banoret e zonës e
përdorin një pjesë të amfiteatrit si
kalim të përditshëm. Ne jemi
angazhuar për pastrimin e kësaj
zone arkeologjike, me qëllim
sensibilizimin e tyre, por brenda
këtij amfiteatri gjejmë vazhdimisht
plehra të hedhura nga shtëpitë që
ndodhen në një pjesë të tij. Kemi

gjetur edhe lavatriçe të prishura
apo objekte të tjera të hedhura mbi
të”.

 Të huajt vinë e punojnë për ti
nxjerrë në dritë këto monumente
të trashëgimisë sonë por siç duket,
as Ministria e Turizmit e as
pushteti lokal muk e kanë gjetur
dot kohën të merren me to. Kur do
ti vemë në vend këto probleme për
të cilat flasim prej vitesh, ashtu siç
flasim dhe për turizmin kulturor ?
Apo do ta japim edhe amfiteatrin
me koncesion e në përdorim të
qebabtoreve ? Sepse duket se këto
objekte ju dhimsen më tepër të
huajve.

përgatitjes së dokumentacionit
ligjor, për të gjitha subjektet kemi
lënë akt-pezullimin dhe shumë
shpejt do te realizohet prishja e
tyre”, . Këtë e thotë Ramazan
Kalija, drejtus i ARM Durrës.

 Por vlen të kujtojme dy
aspekte: së pari drejtuesi flet për ”
raste të veçanta ” dhe telat e
gomave të djegura. Domethënë ka
gjetur gjurmët e jo ujkun që
shikohet edhe nga Tirana. Së dyti,
disa herë, që nga Inspektoriati
Ndërtimor e deri te policia e
prokuroria janë marrë me këtë
problem por fenomeni i tymit të zi
që mbulon gjithë zonen deri në
kryeqytet nuk është ndalur

asnjëherë.
Shpresojmë që kësaj here të

gjendet edhe ”ujku” dhe banorët
të shpëtojnë nga kjo ndotje e
”rasteve të veçanta ”.

A DO TE SHKATERROHEN FURRAT
E GELQERES?



3

Nxënësit e shkollës “Muço Delo “
të Vlorës, pjesëmarrës aktivë në
projektin “ Shqipëria ime e pastër dhe
e bukur “, mbështetur nga Unicef,
zhvilluan një vizitë në fabrikën e
riciklimit të plastikës “Everest sh. p. k.
”. Këto vizita, që mund të quhen dhe
një mësime të hapura, shërbejnë për
rritjen e ndërgjegjësimit të fëmijëve për
nevojën e grumbullimit të diferencuar
të plastikës dhe riciklimin e saj.

 Të shoqëruar nga mësuesit,
nëndrejtoresha e shkollës dhe z. Xh.
Mato nga grupimi “Ekolëvizja”,
nxënësit e filluan vizitën me një hyrje
të qetë në fabrikë siç bëjnë fëmijët kur
shkojnë diku në një vend të panjohur
dhe për herë të parë. Por kjo zgjati
vetëm për disa minuta dhe më pas u
kthye në atë rrëmujën e bukur plot
interes e kureshtje, gjë që dinë ta
krijojnë vetëm fëmijët. Këtu ndikoi dhe
pritja e përzemërt dhe interesimi
dashamirës i drejtuesve dhe gjithë
punonjësve të fabrikës, si dhe
gatishmëria e tyre për tju përgjigjur
asaj morie pyetjesh që bënin pa
ndërprerje nxënësit.

 Presidenti i kompanisë Everest z.
Vullnet Haka u shpjegoi konkretisht
nxënësve gjithë proçesin e përpunimit
të mbetjeve plastike, se si ato
ktheheshin në lëndë të parë dhe si më
pas ktheheshin në qese për përdorim

mësuesve në veprimtari
ekstrakurikulare është mjaft e
rëndësishme, e cila shoqërohet me
veprimtari praktike, ku nxënësit
shihen jo vetëm si objekt por edhe
subjekt.

Aktivizimi i nxënësve në
riciklimin e objekteve të ndryshme,
pastrimi i ambjenteve të pushtuara
nga mbeturinat është puna më e
mirë që bën sot shkolla duke
integruar kurikulën teorike me
punën konkrete.

 Zëvëndësministri Bino, në
diskutimin e tij tha se e shikon
vatrën e ndryshimit për edukimin
mjedisor pikërisht tek shkolla,
veçanërisht tek cikli i ulët. Ai u
shpreh: “ Si ministri, e mbështesim

këtë nismë. Krijimi i një grupi
ekspertësh pranë shkollave që do
ta fitojnë këtë statut për ajrin,
tokën etj. është mjaft i
rëndësishëm edhe për të bërë
çertifikimin e tyre “.

 Z. Palm, përfaqësues i Unicef,
theksoi se situata mjedisore në
vendin tonë është përmirësuar
duke e krahasuar me tre vjet më

Nga Agim DALIPI

 Etika e mjedisit është një pjesë e
filozofisë, e urtësisë njerëzore që
mundëson njerëzit të marrin vendime
morale që ndikojnë në mjedis.
Mësime të tilla etike nuk kanë luajtur
përherë një rol në drejtimin e edukimit
të fëmijëve nga prindërit por dhe nga
strukturat e arsimit. Kjo është e lidhur
edhe me varësinë nga normat
mbizotëruese shoqërore të
komuniteteve dhe nga edukimi moral
që ka qenë tradicionalisht i mbyllur
në sferat si ndershmëria e mirësia ndaj
të tjerëve dhe natyrës. Një shembëll
mund të sillet qoftë edhe vetëm duke
kujtuar rolin dhe impaktin tek njeri
tjetri të shteteve fqinjë dhe rolet
unike që ata luajnë në ekosistemet e
përbashkëta sepse pasojat negative
nuk janë thjesht shkencore, janë

FEMIJET DHE ETIKA E MJEDISIT
gjithashtu ekonomike,
mjekësore, estetike, shpirtërore
dhe intelektuale.

 Por në epokën që jetojmë
dhe me një rritje të problemeve
globale të mjedisit, ajo që kemi

bërë deri më sot del se është e
pamjaftueshme, sidomos në rolin
që ka etika e tyre, jo vetëm në
komunitet por dhe përgjegjësia e
secilit për të qënë një një qytetar i
përgjegjshëm global.

 Disa mund të mendojnë se ky
edukim po bëhet. Por kjo nuk
është e gjitha dhe mbetet
përgjithësisht sipërfaqësore,
pavarësisht futjes në programe
kurrikulare apo ekstrakurrikulare
të shumë temave të edukimit
mjedisor. Akoma më tepër kjo nuk
mund të arrihet edhe nga
përpjekjet që më shpesh bëhen
nga shoqëria civile për
ndërgjegjësimin e shoqërisë e të
fëmijëve nëpërmjet projekteve të
veçanta. Për vetë kushtet e
mundësitë e tyre ato kanë e do të

kenë përherë karakter të
përkohshëm dhe tu mbetet përsëri
strukturave shkollore ti çojnë më
tej. Prandaj, nëpërmjet etikës
mjedisore, fëmijët duhen drejtuar
në zbulimin e plotë të shërbimeve
që na sjellin ekosistemet,
përfitimet e panumurta që
mundësojnë jetën në tokë por dhe
rolin kryesor për pasurimin dhe
përmirësimin e tyre në shërbim të
shoqërisë.

 Duhet të themi se komuniteti
ndërkombëtar, duke filluar që nga
konferenca e Tbilisit në 1977, e
më pas, ka shqyrtuar dhe trajtuar
me përparësi rëndësinë e edukimit
mjedisor. Që athere u theksua se
“ duhen përçuar njerëzit dhe
komunitetet për të njohur
kompleksitetin e mjedisit, si atë

natyror dhe atë të krijuar nga
njeriu, për të krijuar vlerat dhe
sjelljet e duhura, të përgjegjëshme
dhe të efektshme, në parandalimin
dhe zgjidhjen e problemeve
mjedisore”.

 Besojmë se, ndonëse me
vonesë, është koha që sistemi
ynë arsimor ta shikojë më thellë
problemin e etikës mjedisore.
Dhe, duke u mbështetur në
trashëgiminë etike të popullit tonë
e përvojën e të tjerëve, kjo do të
kërkonte që ta shikonim këtë si
qëllim për tu arritur dhe jo si një
mjet i edukimit shkollor. Kjo mund
e duhet të bëhet në bazë të
koncepteve për dashurinë,
respektin dhe kujdesin e
përgjegjshëm ndaj natyrës. Pra të
bëhet një mënyrë e re të menduari.

TI KTHEJME MBETJET PLASTIKE
NE DIÇKA TË VLEFSHME

Nga vizita e shkollës “Muço Delo”
në fabrilën e riciklimit

të përditshëm duke kursyer
energjie lëndë të parë. Z. Haka u
bëri edhe thirrje nxënësve se ata
duhet ti grumbullojnë mbetjet
plastike dhe se grumbullimi
duhet të fillojë që në familje.

 Gjithashtu atyre iu shpjegua
konkretisht edhe procesi i
riciklimit që nga
domosdoshmëria e pastrimit të
mbetjeve plastike para se ti

hedhin në kosh për të
mundësuar një proçes riciklimi
sa më të shpejtë e me më pak
harxhime. Nxënësit mbetën mjaft
të impresionuar sidomos kur
panë sesi mbetjet plastike
përpunoheshin e ktheheshin në
qese të reja të cilat, kompania i
tregton edhe në Evropë. Në fund
të kësaj vizite nxënësit u
shprehën për përshtypjet nga
vizita, çfarë mësuan dhe se çfarë
mesazhesh do tu jepnin
shokëve, familjes dhe gjithë
komunitetit.

 Ndofta më mirë se të gjithë u
shpreh nxënësi Erik Vreshta kur
tha se: “ Proçesi i riciklimit është
mjaft i rëndësishëm jo vetëm për
krijimin e një mjedisi sa më të
shëndetshëm por edhe për ti
kthyer në të vlefshme mbetjet
plastike të pavlefshme” !.

parë. Kjo ka ardhur si rrjedhojë e
punës që është bërë me nxënësit
për ndërgjegjësimin e tyre dhe
nëpërmjet tyre të gjithë shoqërisë.
Ai vuri në dukje që ndryshimi
duhet të fillojë që nga fëmijët pasi
ata mësojnë nga njëri-tjetri dhe ia
transmetojnë dhe të tjerëve.
Prandaj projekti CLEEN është
shtrirë në ciklin fillor, pasi efekti i
ndërgjegjësimit është më i madh
tek ata fëmijë të kësaj moshe. Ky
është një projekt i përbashkët me
Ministrinë e Mjedisit, atë të Arsimit
dhe ndihmën që dhanë OJF-të,
INCA, EDEN dhe Ekolevizja. Në
këtë kontekst trainimi që u bë
mësuesve ishte sipas
metodologjisë fëmija për fëmijën.

 Znj. Abdurrahmani, në cilësinë
e drejtoreshës së IZHA prezantoi
kriteret që duhet të plotësojë një
shkollë për të qenë e gjelbër dhe
për tu çertifikuar si e tillë.

Ndërsa znj. Bregu shprehu
mbështetjen që, për të kontribuar
në përmirësimin e mjedisit, do të
jepet në këtë projekt nëpërmjet
AMC Green.

PER SHKOLLAT E GJELBRA NE VENDIN TONE
Nga Alisa PEÇI

 Shkollat duhet të jenë mjedise
jo vetëm ku mësohet teorikisht por
duhet të jenë edhe mjedise të
bazuara në filozofinë e të bërit të
gjërave, e integrimit të aspekteve
teorike me ato praktike.

Pragmatisti i madh Xhon Djui e
sheh shkollën të pandashme nga
jeta e përditshme dhe se shkolla
duhet të pasqyrojë jetën reale që
çdo njeri bën në jetën e
përditshme.

 Të mbledhur për të diskutuar
dhe për të promovuar rrjetin e
shkollave të gjelbra në Shqipëri,
në 8 Maj, ishin znj. Nora Malaj -
zv/ministre MASH, z. Taulant Bino
– zv/ministër i MMPAU, z. Detlef

Palm - Përfaqësuesi i Unicef, znj.
Mirlinda Bushati- Unicef, znj.
Tidita Abdurrahmani – IZHA, znj.
Ornela Bregu – AMC etj...

 Znj. Malaj e vuri theksin gjatë
fjalës së saj se arsimi jo vetëm
edukon por edhe sensibilizon, për
krijimin e një mjedisi sa më të
gjelbër dhe se ndryshimi duhet të
fillojë nga kurrikula. Përfshirja e
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Benarda BANUSHAJ,
Klasa IX, Shkolla

“Marigo Posio” Vlorë
 “Më thuaj dhe unë do të

harroj, më trego dhe unë mund

të mos mbaj mend, më përfshi
dhe unë do të kuptoj!”

Disa ditë më parë teksa po
lexonim mes shokësh gazetën
“EKOLEVIZJA”, nuk dimë
pse kjo shprehje na mbeti në
mendje dhe u bë shtysë e një
diskutimi të zjarrtë. Eshtë kaq
e vërtetë:”Më përfshi dhe unë

Nga Aleksander MURA,
Shkolla “Muço Delo”,

klasa e VA

Riciklimi i mbeturinave
ndihmon planetin tone te bukur
te verë ne pah bukurine e tij te
rralle. Grumbullimi i

mbeturinave sjell nje mjedis me
te paster per ne femijet dhe te
rriturit, ndersa riciklimi i tyre
mbron burimet e pasurite
natyrore qe te mos shterojne
kurre... RIPERDORIMI,
REDUKTIMI, RICIKLIMI...
jane tre fjalet me te
rendesishme qe ndihmojne
natyren dhe mjedisin ku
jetojme.. Riciklimi behet i
mundur fale ndihmes tone ne
industri e fabrika. Jemi ne ata
qe duhet te diferencojme
fillimisht mbeturinat qe
prodhojme. Per te bere nje
grumbullim te diferencuar sa

Natyra jonë e dashur t’i shumë na mbron,
Bimët dhe lulet t’i na i dhuron.
Natyra jonë e dashur gjelbërimin tënd ke ti,
Ndaj kur të shohim themi “ç’bukuri”.
Ditë pas dite dielli ndriçon,
Bukurinë tënde t’i e pasqyron.
Bimët edhe lulet shumë herë na shërojnë,
Ndaj ne i përdorim dhe njerezit kurojmë.

Tedi ZOTAJ, Shkolla
“Muço Delo”, klasa e VA

 Ekskursioni që bëmë me
shkollën na pelqeu shumë.
Rruga ishte vërtet e gjate por e
kaluam me padurim për të
arritur sa më parë.

 Kur mbërritem në fabriken
e riciklimit, pamë shumë qeska
prej lëndës plastike që ishin
hedhur në formën e
mbeturinave. Ato shkonin në
një makineri që e ndanin
plastikën nga papastërtitë e saj.
Ato coptoheshin dhe
transformoheshin në një lëndë
të vogël me ngjyrë të zezë. Kjo
lëndë më pas përpunohej e
shndërrohej në qese të thjeshta.
Punonjësit përkates, me një
proces tjetër i jepnin ngjyrë dhe

do të kuptoj!”
 Këtë patëm si moton tonë

per të organizuar edhe ne me
sukses “Ditën e Shqipërisë së
pastër”. Tashmë janë bërë

zakon në shkollën tonë “e hëna-
grumbullimi i plastikës nga
shtëpia“ dhe “e premtja –
aksioni i përjavshëm për
pastrimin e mjediseve në
shkollë e rreth saj”.

 Këtë herë e menduam ta
fillojmë ndryshe. Grupi i
piktorëve te shkolles u

impenjuan në krijimin e
posterave për Mjedisin me të
cilet një dite para aksionit do të
bënim një marshim të heshtur
nëpër lagje. Do të linim posterat
të flisnin këtë radhë. Nxënësit
e tjerë në mënyrën e tyre
krijuan e vizatuan fletëpalosje
të ndryshme në të cilat u bënin
thirrje familjarëve, komshijve,
të afërmve të tyre të na
bashkoheshin në ditën e
aksionit.

 Të gjitha këto fletëpalosje i
shpërndamë një ditë para
aksionit, në çdo derë, në çdo
pallat, në çdo dyqan apo shtëpi.
Të gjitha kishin vetëm një
thirrje: ”Bashkohuni me
ne!Ndihmoni jetët tona!”

 Dita e premte pastaj ishte
më të vërtetë mbresëlënëse.
Pjesëmarrja e nxënësve ishte
e jashtëzakonshme atë ditë. Të
ndare në disa grupe nxënësit
vepruan në shumë mjedise. Të
udhëhequr nga mësuesit e të
ndarë nëëper grupe sipas
ndarjes që kishim bërë më

me efektiv, eshte e
rendesishme te njohim cilat
jane materialet e riciklueshme
dhe si duhet ti ndajme ato. Pra,
procesi i riciklimit eshte shume
i veshtire aq sa edhe i lodhshem
per puntoret qe punojne ne
fabrika e industri por ky proces
eshte shume i rendesishem per

mjedisin qe na rrethon... Ne
lenden e Diturise se Natyres ne
kemi mesuar se mbeturinat
duhet te hidhen ne vendin e
caktuar dhe eshte shume i
rendesishem diferencimi i tyre
sepse nje shishe do plot 100 vjet
per tu zhdukur nga nje vend...
Pra le te jemi te gjithe te
ndergjegjshem RICIKLIMI
ESHTE NJE PROCES
VERTET INTERESANT le te
mundohemi qe mos ta ndotim
mjedisin kete dhurate te cmuar..
Toka eshte shume e bukur qe
bashke me ne ajo ka kuptim.

ato bëheshin grumbull i madh
plastik. Kjo plastikë më vonë
punohej e merrte formën e
qeses që ne e përdorim sot.

 Riciklimi i plastikës sjell

edhe kursim të energjisë dhe të
naftës nga e cila prodhohet.
Prandaj procesi i riciklimit është

TA PASTROJME SHQIPERINE JO VETEM NE NJE DITE

Nuk mjafton vetëm ta duash mjedisin por duhet
edhe të kujdesesh për të.

pare, nxënësit filluan të
pastrojnë. Më të vegjëlit
ndenjën në oborrin e shkollës e
në zonën përreth saj, ndërsa më

të rriturit u shpërndanë në lagje
e deri tek tregu i fruta-
perimeve, i dyti për nga
madhësia në qytetin tonë.
Nxënësit e klasave të nënta u
drejtuan për në zonën e Plazhit
të Vjetër. Të gjithë u pajisën me
doreza, duke respektuar

RICIKLIMI RUAN PLANETIN PERSHTYPJE NGA ESKURSIONI NE
FABRIKEN E RICIKLIMIT

shumë i nevojshëm sepse edhe
kursen edhe na heq nga mjedisi
ku jetojmë plastikën që kemi
përdorur.

Prandaj duhet të hedhim

mbeturinat plastike në vendin e
caktuar për riciklim sepse
kështu ruajmë mjedisin.

normat e higjenës, të veshur me
bluza të bardha e dhe me qeset
e nevojshme për grumbullimin
e mbetjeve të gjendura në atë

zonë.
 Ishte një ditë e lodhshme,

por me shumë energji pozitive.
Ajo çfarë kuptuam edhe një
herë atë ditë ishte se nuk
mjafton vetëm ta duash
mjedisin, por duhet edhe të
kujdesesh për të.

NATYRA JONE
Nga Fjori KACAJ, Shkolla “Muço Delo”,

klasa e VA
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Edukimi mjedisor dhe si
realizohet ai nëpërmjet shkollës
ishte tema e një emisioni të
zgjeruar televiziv zhvilluar në
kuadrin e projejtit “CLEEN-
Shqipëria ime e pastër dhe e bukur

“ mbështetur nga Unicef. Në këtë
emision, përveç nxënësve e

mësuesvë të disa shkollave të
kryeqytetit, edhe znj. Evis
Mastori, specialiste e kurikulës në
Institutin e Zhvillimit të Arsimit
(IZHA), znj. Luiza Mustafai –
drejtoreshë e shkollës Partizani,
znj. Edlira Dersha, specialiste për
edukimin mjedisor në Ministrinë
e Mjedisit e z. Xhemal Mato,
drejtor ekzekutiv i grupimit
Ekolëvizja dhe drejtues i projektit
Cleen në shkollat 9-vjeçare të
Fierit e Vlorës.

 Një përkufizim të bukur e
domethënës e bëri që në fillim të
diskutimeve një nxënës i shkollës
Partizani kur tha se: “tema e
mjedisit na përket të gjithëve, jo
vetëm të rriturve dhe është një
problem mjaft shqetësues për ne.
Mendoj se rruga e parë dhe më e
rëndësishme në zgjidhjen e
problemeve është sensibilizimi
dhe ndërgjegjësimi. Nëse do të
kemi një ndërgjegjësim të
qytetarëve do të kemi dhe një
mjedis më të pastër”.

 Ndërsa një nxënëse e shkollës
Qemal Stafa, pasi rreshtoi
veprimtaritë në shërbim të ruajtjes
e mbrojtjes së mjedisit, zhvilluar
nga shkolla e tyre vuri në dukje:
“Mbrojtja e mjedisit nuk bëhet
vetëm në një ditë por duhet të jetë
në vazhdimësi por në radhë të
parë duhet më tepër sensibilizim
që njerëzit të jenë të përgjegjshëm
për veprimet që bëjnë “.

 Z. Xh. Mato, që bëri dhe një
paraqitje të shkurtër të
zhvillimeve tre vjeçare të projektit
“Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur” në shkollat e shtatë
rretheve të vendit u ndal edhe tek
trajtimi i edukimit mjedisor. Ai
theksoi se “ filozofia ka qenë
pikërisht kjo - e ardhmja duhet
siguruar në fushën e mjedisit dhe
është pikërisht ky brez i ri që

duhet të ketë njohuri të mira, të
jetë i ndërgjegjësuar për
problemin mjedisor në tërësi dhe
jo thjeshtë për të pastruar
mjedisin. Ne shpesh i përdorim
fëmijët në aksione për të pastruar

por më e rëndësishme është që
fëmija të edukohet me një koncept

të drejtë për të gjithë ekosistemet,
të mbajë pastër por edhe të
mbjellë. Po ashtu duhet të
edukohet edhe në drejtim të
menaxhimit të pasurive natyrore
sepse kjo lidhet me zhvillimin
ekonomik ; me vlerësimin e
problemeve që vijnë nga
ndryshimi klimatik që ka të bëjë
me rreziqet e të ardhmes në vendin
tonë por edhe me konceptin që ti
shikojnë problemet në shkollën e
tyre, lagjen, qytetin por edhe në
përgjithësi për tërë globin Kështu
ata do të kuptojnë edhe gjithë
veprimtarinë e gjithë qenieve
njerëzore. Këto janë filozofitë e
edukimit në tërë botën dhe ky lloj
edukimi është vlerësuar shumë
nga shoqatat. “.

 Më tej z. Mato bëri një
përmbledhje të veprimtarisë së
zhvilluar në bashkëpunim e
mbështetje të Unicef-it, i cili vitet
e fundit ka bërë punë konkrete
dhe ka ndihmuar shumë shkollat
e, natyrisht, në bashkëpunim me
ministrinë e Arsimit. Janë
prodhuar tekste që u shërbejnë
shumë mësimdhënësve, siç është
libri i mësuesit për mjedisin për
ciklin fillor deri në klasën e pestë,
kurse nga klasa e gjashtë deri në
të nëntën, nëpërmjet një
organizate ka ndihmuar shkollat.
Po ashtu është përpiluar dhe
Paketa e Gjelbër e cila ka njohur
mjaft të mira dhë që shërben
shumë në këtë drejtim.

 Problemet mjedisore janë
probleme shumë të mëdha dhe
rrezikojnë dhe të ardhmen.
Edukimi i këtij brezi është si një
shpresë që na krijon për të
ardhmen në mënyrë që ata të
konceptojnë jo thjesht që duhet
të pastrojnë plehrat ose të bëjnë
aksione por të kuptojnë çdo të
thotë të vlerësosh burimet

natyrore, ti kursesh ato etj.. Në
këtë aspekt problemi është shumë
kompleks dhe edukimi i fëmijëve
shërben sot por është një shpresë
edhe për të ardhmen dhe kjo është
e domosdoshme.

Nga mësuesit pjesëmarrës u
përforcua ideja se, nuk mund të
flitet për asnjë lloj zhvillimi turistik
pa asnjë lloj pastërtie, edukimi
shëndetësor, pa kuptuar
zhvillimin dhe pastërtinë e
mjedisit. Nga ata u vu në dukje se
realizojnë punë praktike të
ndihmuar edhe nga materialet
didaktike të shoqatave, të
Ministrisë së Mjedisit dhe
udhëzues të ndryshëm të cilët i
ndihmojnë në punën e tyre. Kjo
ndihmon për të krijuar hapësira që
nxënësit të punojnë vetë. Por
është shumë e rëndësishme që jo
vetëm të urdhërohen ata, por të
krijohet bindja, sensibilizimi që
veprimtari të tilla të jenë të
vazhdueshme sepse i shërbejnë
zhvillimit ekonomik, i shërbejnë
vendit.

 Drejtoresha Mustafai, midis të
tjerave tha se ne duhet të
kuptojmë pasojat globale të
ndotjes së mjedisit dhe se
veprimtaritë nuk janë të nxitura
thjeshtë nga Unicef dhe shoqatat.
Ato fillojnë me nisma të
brendshme në ambjentet arsimore
të sotme duke filluar që nga më të
vegjlit e deri në nivelin tonë të
shkollave të mesme. Kjo do të
thotë se projektet ndërlëndore,
këto nisma, janë vetë nxënësit ata
që i dhe këtë vit po zhvillohet një
projekt i tillë me synim
ndërgjegjësimin e opinionit publik
ndaj rrezikut të zjarrit etj... Mendoj
se gjithcka do të arrihet nëse secili

do të kuptojë mirë se ku e ka
vendin në këtë mjedis i cili pak
nga pak po shkatërrohet dhe
nxënësit duhet të bashkërendojnë
mirë hapat e tyre për ta mbrojtur
edhe planetin. Të gjithë duhet të

bashkërendojnë mirë veprimtaritë,
që nga nxënësit e deri tek qeveria.

 Znj. Mastori përforcoi idenë
se kur flasim për mjedisin nuk kemi
të bejmë me diçka të shkëputur
por flasim për atë dimension të
edukimit i cili synon formimin e
qytetarit të sotëm por edhe të
qytetarit të ardhshëm, të një
qytetari të informuar për mjedisin,
të një qytetari të përgjegjshëm, të
një qytetari aktiv. Në këtë kuptim,
duke qënë një ndër prioritetet
arsimore, hartuesit e kurrikulave,

specialistët e arsimit por edhe
drejtorët e shkollave e mësuesit,
e kanë aktualisht në fokus duke
ofruar hapësira për të realizuar
edukimin mjedisor. Në arsimin
bazë janë format më të përhapura
të realizimit të këtij edukimi

mjedisor, është forma
kroskurikulare, që presupozon
realizimin e objektivave të

edukimit mjedisor në të gjitha
lëndët ose në ato lëndë që lidhen
më ngushtë me mjedisin.

Aktualisht programet kanë një
hapësirë të ashtëquajtura orë të
lira ku krahas realizimit të
objektivave mësimorë që lidhen
specifikisht me lëndën realizon
dhe objektiva që lidhen me fokus

SI MUND TE ARRIHET NJE EDUKIM ME I MIRE MJEDISOR NE SHKOLLAT TONA
mjedisin. Një hapësirë tjetër janë
orët e veprimtarive
ekstrakurikulare që është akoma
më fleksibël për mësuesit, për
shkollën që janë orë të
planifikuara në planin mësimor, ku
shkolla planifikon veprimtari për
mjedisin. Po ashtu në këtë drejtim
shërbejnë dhe projektet që
zhvillohen në nivel shkolle me
shtrirje gjithëvjecare ose për një
periudh të caktuar. Ndërsa në
arsimin e mesëm reformimi i
kurikulës dha mundësi që të

rishikohet drejt objektivave të
edukimit mjedisor. Por aktorë të
këtyre veprimtarive që realizohen
nuk është vetëm nxënësi, por
është edhe mësuesi, është drejtori
e stafi i shkollës, janë prindërit,
organizatat e ndryshme, pushteti
lokal etj... Në një farë mënyre në
gjithë këtë proces edukimi misioni
i shkollës është shumë më i madh
dhe del përtej shkollës, është një
proçes ku përfshihen të gjithë
këta aktorë

 Në ndërhyrjen e saj, znj. Edlira
Dersha u ndal tek puna e
MMPAU, në bashkëpunim me atë
të Arsimit në drejtim të edukimit
mjedisor të fëmijëve dhe për ta
kthyer çështjen e mjedisit në
kulturë të brendshme dhe veprimi
të menjëhershëm. Ajo parashtroi
se ministria e Arsimit duhet të bëjë
ende më shumë punë sepse ky
edukim është akoma një lëndë
ekstrakurikulare në ciklin e ulët
dhe MMPAU do të dëshironte që
të ishte lëndë kurilulare. Znj.
Dersha vuri në dukje se duhet të
bëhet më shumë edhe në drejtim
të kthimit të shkollave në “shkolla
të gjelbra “, të cilat veprimtarinë
dhe edukimin mjedisor ta kenë në

vazhdimësi. Po ashtu shtroi
mendimin se nuk duhet të mbetemi
vetëm te aksionet por që
mbështetja që do të kenë ato më
pas me nisma mjedisore në
vazhdimësi sepse duke u
fokusuar edhe te fëmijët ata do ti
përcjellin ato që mësojnë edhe tek
prindërit të cilët e kanë më të
vështirë për ta kthyer në sjellje
kujdesin e tyre ndaj mjedisit. Jo
më kot është parë se fëmijët do të
ishin ndihmesa më e madhe e
politikave të tilla mjedisore që
ndërmerren nga qeveria.

E ardhmja duhet siguruar në fushën e mjedisit dhe
është pikërisht brezi i ri që duhet të ketë njohuri
të mira, të jetë i ndërgjegjësuar për problemin

mjedisor në tërësi dhe jo thjeshtë për të pastruar.

Nuk duhet të mbetemi vetëm te aksionet por që
mbështetja që do të kenë ato më pas me nisma

mjedisore në vazhdimësi

Edukimi i fëmijëve shërben sot por është një
shpresë edhe për të ardhmen dhe kjo është e

domosdoshme.
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DISA TE DHENA PER MBETJET E RICIKLIMIN
• Secili prej nesh prodhon rreth 35 kilogramë plastikë në vit. Nëse kjo do të riciklohet krejtësisht, në një

qytet prej 100, 000 banorë, do të kurseni rreth 12. 000 ton naftë dhe qymyr që prodhojnë energji.

•  Për të prodhuar 1 kg alumin duhen 15 kWh energji elektrike ndërsa për të prodhuar një kilogram me
alumin që riciklohet, do të përdoren 0. 8 kWh. Përafërsisht, çdo vit, ne përdorim rreth 500 mijë kanaçe alumini.

•  Për të prodhuar një ton letër nevojiten druri i 15 pemëve, 440. 000 litra ujë dhe 7600 kWh e energjisë
elektrike, ndërsa për riciklimin e të njëjtës sasi letre, por të ricikluar, duhen 1. 800 litra ujë dhe 2700 kWh
energji elektrike.

•  Mbledhja e diferencuar e shisheve të qelqit mund të kursejë, në vendin tonë, mbi 40 mijë ton naftë.

Programi i Shkollave të Gjelbëra
ka vite që funksionon në shumë
vende të botës, kryesisht në
vendet e zhvilluara. Ky program
ka për qëllim edukimin,
ndërgjegjësimin dhe veprimtarinë
praktike të nxënësve në drejtim të
ruajtjes e përmirësimit mjedisor në
shkollë e jashtë saj.

 Një program i tillë,
sponsorizuar nag USAID-i ka
filluar si projekt pilot në vitin 2008/
2009 në Kosovë dhe në Maqedoni.
Ai po zhvillohet në Shkollën e
gjelbër të Prishtinës dhe në pesë
shkalla maqedonase. Midis të

tjerave ai përmban, për arsimin
fillor, veç edukimit mjedisor, edhe
një sërë veprimtarish teorike e
praktikë për riciklimin e plastikës.

 Në Kosovë, në shkollën e
Gjelbër, e cila është e vetmja e këtij
lloji në Ballkan, aktualisht vijojnë
mësimet 350 nxënës me kushte

mësimi sipas standardeve
bashkëkohore dhe e pajisur me
kabinete të ndryshme në shërbim
të edukimit mjedisor dhe ku mund
të zhvillohen praktikisht edhe
veprimtari në drejtim të botanikës.

 Ndërsa në Mqedoni, pas

zbatimit të suksesshëm si projekt
pilot i filluar në shkollën fillore
“Mirçe Acev”, do të vazhdojë të
shtrihet edhe 15 shkolla të tjera në
të gjithë Maqedoninë. Në këtë
projekt janë përqëndruar dhe në
efikasitetin  energjetik. Nxënësit të
veshur në uniformat e tyre të
gjelbërta, vëzhgojnë secilën klasë,
sallë takimi, banjo në shkollat e tyre
për të kontrolluar nëse paisjet e ujit
punojnë në regull, nëse dritaret
edhe dyert janë të mbyllura për mos
të lëshuar nxehtësinë jashtë, nëse
lambët e dritave që përdorën nëpër
shkolla janë me efikasitet

energjetik, nëse kompjuterat
mbyllen pas përdorjes, dhe sende
të tjera. Së bashku me arsimtarët e
tyre, ata i kontrollojnë edhe faturat
e shkollës për përdorimin e ujit,
rrymës elektrike dhe karburantit
për ngrohje.

 Nxënësit e këtyre shkollave
kanë krijuar dhe klube të
gjelbërta dhe organizojnë
edhe fushata për të ngritur
vetëdijën e nxënësve të
tjerë, arsimtarëve dhe
komunitetit për çështjet të
lidhura me ruajtjen e
energjisë, ujit, shprehive
ndaj menaxhimit të
mbeturinave etj... Ata kanë
promovuar, jo vetëm
veprimtari për pastërtinë
por edhe ndarjen e
mbeturinave dhe riciklimin
e tyre. Po ashtu përdorimin

e biçikletave etj...
 Po ashtu, si në Kosovë dhe në

Maqedoni edhe mësuesit kanë
krijuar forume që mblidhen
periodikisht për të analizuar arritjet
e për planifikimin e veprimtarive të
ardhëshme.

 1. Informohu se çfarë
mundemi dhe çfarë nuk mundemi
të riciklojmë

2. Zbatimi i rregullit të tre “
R “ - REDUKTO, RIPERDOR
DHE RICIKLO

-Hapi i parë është të
REDUKTOJME sasinë e mbetjeve
të materialeve që përdorim
zakonisht për shërbimet dhe
prodhimet tona.  

-Hapi i dytë është që tju gjejmë
RIPERDORIM tjetër materialeve
që kemi bërë gati për ti hedhur në
plehra.

-Hapi i tretë tështë të mbledhim
të ndara materialet që nuk do të
ripërdorim dhe ti hedhim në
kazanët e ndarë për grumbullim të
diferencuar e RICIKLIM.  

3. Të blejmë sa më tepër
mallra që mund të riciklohen.

Thelbi i riciklimit është lëvizja
ciklike e materialeve brenda
sistemit, duke eliminuar mbetjet
dhe duke kursyer lëndën e parë.
Sot mund të gjenden prodhime të
shumta me materiale të ricikluara,
që nga letra e deri tek karriket e
zyrave.

4. Inkurajo artistët.
Nëse njeh dikë që realizon

vepra arti me materiale të

riciklueshme, ndihmoje duke I
dhënë materiale të tilla.

Nëse njeh dikë që jep mësime
arti ose punë dore, nxite të
përdorë materiale që kalojnë në
plehra e mund të riciklohen.

Nxiti ata dhe fëmijët të përdorin
letër, ngjitësa, bojra e lapsa që

respektojnë mjedisin.  
5. Riciklo ujin që përdor në

shtëpi.
Në shtëpitë tona, për vilat dhe

shtëpitë e zonave rurale, duhet të
marrim në konsideratë faktin që
të modifikojmë sistemin hidraulik
për të mbledhur ujin e shiut dhe
ujin që lahemi (dush ose vaskë)
për ta përdorur qoftë në larjen e
tualetit apo për vaditje. Për këtë
duhet të përdorim edhe
detergjentë dhe sapun të
biodegradueshëm.

  6.
 Riciklo mbetjet organike.

 Mbetjet organike ndahen në
Ushqyes teknikë dhe Ushqyes
biologjikë.

Ushqyesit biologjikë janë ata
që, në fund të ciklit të tyre jetësor,
mund të dekompozohen në
mënyrë të sigurtë e të shpejtë e
mund ti kthejmë në tokë si pleh
organik duke i ricikluar brenda një
kohe të shkurtër.

Në shtëpitë me oborr dhe që
kanë kopësht ose lulishte mund
të krijohet në shumë pak vend një
vend grumbullimi e dekompozimi
të mbetjeve organike.

Një gjë e tillë në fshatrat tona
ka gjithë jetën që kryhet, sidomos
me mbetjet ushqimore dhe plehun
e bagëtive.

7. Mbetjet elektronike
Riciklimi i mbetjeve

elektronike po bëhet
përherë e më tepër më i

përdorshëm në botë, gjë
që i ka ardhur koha të

bëhet dhe tek ne. Nuk

janë të paktë rastet që në kazanët
e plehrave tona hidhen televizorë,
kompjutera e sidomos bateritë që
janë edhe shumë të dëmshme e
toksike dhe përfundojnë në
lanfield.

Por ky material mund të
riciklohet si pjesë ose i ndarë në

materiale që shërbejnë përsëri në
prodhime të ndryshme
elektronike. Prandaj mund ti falim
paisjet që janë akoma në gjendje
pune dhe të çojmë paisjet e tjera
në shkollat profesionale për
praktikë apo në servise ku mund
të shërbejnë për riparime.  

8. Riciklo paraprakisht.
Përveç se të blejmë mallra të

ricikluara mund të blejmë dhe të
riciklueshme.

Kur blejmë mallra të
ambalazhuara duhet të mendojmë
se edhe çfarë do të bëjmë me këtë
ambalzh, ta kthejmë në dyqane,
të ripërdorim apo ta riciklojmë në
një farë mënyre.

Kur blejmë diçka që do ta
përdorim për një kohë të gjatë, si
aparatura elektronike apo
elektroshtëpiake, le të shohim dhe
modelet për të shfrytëzuar pjesë
nga paisjet e vjetra, duhe mbajtur
ato që mund të na shërbejnë në të
ardhmen për riparimin e tyre. Të
ruhemi nga blerja e që nuk
riparohen dot dhe janë të
pamundura të riciklohen.  

9. Bëj dhuratë ato që nuk të
duhen.

 Shumë organizata e shoqata
që merren me veprimtari bamirëse
mund të përfitojnë shumë nga
materialet që ne mund tju
dhurojmë.

Të tilla ka shumë por duhet pak
vullnet për ti gjetur e furnizuar me
ato materiale që ne nuk do ti
përdorim më dhe do ti hedhim si
mbetje.

Ta bëjmë rregull që çdo pajisje,
rrobë apo këpucë që hedhim, çdo
material që mund të ripërdoret apo
të riciklohet le tja falim dikujt që
ka nevojë. Kështu nuk do të
përfundojnë as në mbetjet tona
urbane.

10. Organizo, mblidh, ndaj,
grumbullo.

 Për një periudhë kohe (një javë
apo një muaj) le ti ndajmë mbetjet
tona në kategori ; ti peshojmë
qoftë dhe afërsisht mbetjet:
plastikë të riciklueshme, alumin,
organike, materiale të tjera të
riciklueshme etj dhe le të bëjmë
një program të thjeshtë që
redukton në minimum ato që do
të hidhen në plehra.   

KESHILLA PER MBETJET TONA SHKOLLAT E GJELBRA NE BALLKAN
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Unicef ka prezantuar një studim mbi
varfërinë tek fëmijët në Shqipëri, me të cilin
ka monitoruar nga afër situatën në 100 mijë
familje të cilat konsiderohen të varfra, pasi
nuk arrijnë të sigurojnë minimumin jetik,
por mbi të gjitha të fëmijëve që jetojnë në
këto familje. Studimi është prezantuar në
një takim nga z. Detlef Palm përfaqësues i
Unicef ku merrte pjesë dhe ministri i
Shëndetësisë, z, P. Vasili.

 Sipas sondazhit të Unicef, 23% e
fëmijëve nën moshën 18 vjeç jetojnë në
varfëri absolute me të ardhura mujore jo
më shumë se 4800 lekë për frymë, ndërsa
10% e fëmijëve jetojnë nën nivelin e

varfërisë ekstreme. Ndërkohë që po sipas
këtij studimi 57 për qind e fëmijëve të këtyre
familjeve nuk mund të plotësojnë asnjë nga
pesë nevojat e konsideruara themelore
midis të cilave edhe ushqimi dhe arsimimi
apo shëndeti.

 Varfëria sipas raportit reflektohet dhe
në arsimimin dhe shëndetin e fëmijëve të
kësaj shtrese, pasi 77 për qind e fëmijëve
nuk frekuentojnë arsimin e mesëm. Ndërsa
afro 30 për qind e fëmijëve, që vuajnë të
paktën nga një sëmundje kronike vijnë nga
familje, që jetojnë nën varfërinë ekstreme.

 Studimi ka nxjerrë në pah edhe
dështimin e skemës së ndihmës
ekonomike, pasi në të përfshihen pa të
drejtë 59 për qind dhe përjashtohen 47 për
qind që kanë nevojë. Vetëm 25 për qind e
familjeve që jetojnë nën nivelin e varfërisë
ekstreme marrin ndihmë ekonomike. Në
raport thuhet se 50 për qind e fëmijëve që
vuajnë nga sëmundjet kronike, nuk
përfitojnë rregullisht konsultime mjekësore
dhe 65 % e fëmijëve, që nuk e frekuentojnë
shkollën rregullisht, i përkasin familjeve me
të ardhura të ulëta.

 Në takim foli dhe Ministri i
Shëndetësisë Vasili, i cili ka deklaruar se
në Shqipëri duhet të zbutet niveli i varfërisë
dhe se fëmijët e familjeve që jetojnë vetëm

Pavarësisht nga disa shenjat
përmirësimit të krizës ekonomike fëmijët
dhe gratë në shumë vende ka të ngjarë të
preken më rëndë nga ndikimi i përgjithshëm
i kësaj krize dhe ata tashmë janë më të
rrezikuarit. Ndikimi i menjëhershëm është
duke u ndjerë nëpërmjet rritjes së
papunësisë në familjet e varfra, shumë prej
të cilave tashmë përballet me çmime
jashtëzakonisht të larta ushqimore. Këto
kërcënime komplikohen kur qeveritë

përballen me buxhetet shtrënguese,
zvogëlimin e shpenzimeve për
shëndetësinë dhe arsimin gjë që sjell
kalimin e barrës në shërbimet ndajë këtyre
familjeve. Për shembull, gjatë krizës

financiare aziatike, Tajlanda reduktoi
shpenzimet publike shëndetësore dhe ato
të mbështetjes së arsimit me 6 dhe 9 përqind
krahasuar respektivisht me një vit më parë
ndërsa në Indonezi këto ranë me 7 përqind.

 Ndërsa efektet e plota të kësaj krize mbi
fëmijët janë ende duke u përhapur, krizat e
kaluara ekonomike japin një tregues të asaj
se sa të rënda mund të jenë ndikimet. Gjatë
krizës financiare aziatike, Indonesia pati rënie
të konsiderueshme në regjistrimet në shkolla
të të varfërve ruralë, ku përqindja e fëmijëve
të moshës 7-12 vjeç që nuk regjistrohen në
shkollë është dyfishuar me një vit më parë.
Shërbimet publike janë zvogëluar dhe,
sidomos vajzat janë në veçanti më të
rrezikuara për ti hequr nga shkolla për ti
punësuar apo për tu kujdesur për të sëmurët
dhe të moshuarit.

 Ndikimi më i madh, megjithatë, mund të
ndihet në shëndetin e fëmijëve të moshave
të vogla. Është vënë re se gjatë krizave
vdekshmëria foshnjore rritet në nivele të
mëdha

 Treguesit e parë venë në dukje se
ndikimet e krizës së tanishme ka të ngjarë
të jenë edhe më të ashpra. Rritja ekonomike,
poshtë normave të arritura para krizës kanë
detyruar, sipas Bankës Botërore, rreth 130-

me ndihmë ekonomike nuk janë në gjendje
të ndjekin arsimin.

 Një fenomen që përforcon këto
probleme është edhe “punësimi” i fëmijëve
të varfër, sidomos ata romë, në biznesin e
riciklimit. Edhe në rrugët e Tiranës, por më
tepër në venddepozitimin e Sharrës, i
shikon përditë këta fëmijë duke mbledhur
kanoçet, shishet plastike, letrat, etj.. Dhe
kjo bëhet duke braktisur shkollën për të
siguruar sadopak të ardhura për familjet e
tyre por edhe duke rrezikuar seriozisht
sigurinë dhe shëndetin e tyre.

 Kohët e fundit, bashkia ka ndaluar këtë
fenomen duke rrethuar lanfillin me arsyen
se në këtë mënyrë i shpëtojnë nga helmimet
dhe kjo është e vërtetë. Por si ndikon dhe
si duhet të ndikojë kjo në dy drejtime: së
pari në rikthimin e tyre në bankat e shkollës
dhe së dyti në punësimin e familjarëve të
tyre, në forma ligjore e jo në informalietet
si deri më sot. Eshtë e vështirë ta thuash,
pavarësisht se bashkia ka në synimet e saj
edhe punësimin. Biznesi ka nevojë për
grumbullimin e diferencuar ashtu siç kanë
nevojë punësimi e të ardhura edhe këto
familje.

 A mundet bashkia, apo struktura të tjera
të shtetit, në bashkëpunim me biznesin e
riciklimit ta organizojnë këtë ? Besojmë se
po. Kjo do të ndihmonte ata vetë,
sipërmarrjet private dhe vetë shtetin në

menaxhimin sa më të mirë të mbetjeve
urbane. Boll të kujtojmë se, vetëm plastika,
ze rreth 40% të volumit të mbetjeve të
depozituara në lanfille. Heqja e tyre për
riciklim do të thotë një një shtim i
konsiderueshëm i jetëgjatësisë së
landfilleve.

Njëkohësisht edhe këto familje rome do
të kishin një punë të ligjëshme dhe nuk do
të paguanim kompani të huaja për riciklim
duke fituar nga mbetjet tona.

155 milionë njerëz të tjerë të jetojnë nën
nivelin e varfërisë. Vlerësohet se ulja prej
një pike në në ekonomitë e vendeve në
zhvillim çon në 40. 000 fëmijë të tjerë që
vdesin më tepër se zakonisht sepse pasojat
e krizës, më tepër se kushdo i ndjejnë moshat
e vogla.

 Duke pasur parasysh gjendjen
ekonomike me të cilën përballen shumë
vende, për të siguruar investimet që duhen
për të plotësuar nevojat më kryesore të

fëmijëve është një
domosdoshmëri jetike, morale e
që kërkon politika të shëndosha
ekonomike. Eshtë dëshmuar
vazhdimisht se aty ku fëmijët
dhe nënat janë të dobët,
mungon të të ushqyerit e
shëndeti dhe arsimi janë në
nivele të pamjaftueshme, po aty
fitohet më pak për të përballuar
jetesën, pjestarët e komunitetit
janë më pak produktivë në
shoqëris dhe kalohet edhe nën
nivelet e varfërisë.

 Për të parandaluar këto kriza që sjellin
implikime jetësore për brezat që vijnë,
investimet duhet të vazhdojnë të jenë
prioritet për politikëbërësit e
vendimmarrësit. Për më tepër, investimet
për fëmijët ofrojnë rezultate të rëndësishme

dhe ndërhyrje të përballueshme. Për
shembull, një shtesë në investimet prej 2200
dollarë, bën që të shpëtojmë me vaksinime
jetën e një fëmije në vendet e varfra dhe të
kriojmë kushte që ai të vazhdojë dhe
shkollën gjatë një viti. Duke siguruar këto
prioritete buxhetore për fëmijët, qeveritë
kombëtare mund të shmangin kushtet e
varfërisë për sot dhe për brezat e ardhshëm.

 Megjithatë, në mënyrë që vendet të
mbajnë shpenzimet sociale në nivelin e
duhur për të arritur objektivat, edhe vendet
donatore do të duhet të mbështesin
përpjekjet e tyre dhe të realizojnë zotimet e
tyre në ndihmë të zhvillimit. Nëse qeveritë
janë serioze në lidhje me angazhimet e tyre
ndaj Objektivave të Zhvillimit të
Mijëvjeçarit, ata duhet të vazhdojnë ti kenë
fëmijët si një përparësi të vazhdueshme në
buxhetet e tyre. Investimi në mbrojtjen
sociale do të mund të ndihmojë kështu për
uljen e vazhdueshme të varfërisë dhe rritjen
e shkollimit të fëmijëve që janë e ardhmja e
çdo vendi.

P. S. Për studimin e plotë kliko në faqen
e internetit te UNICEF: www. unicef. org/
Impact of the economic crisis and on
children.

NGA VEPRIMTARIA E UNICEF NE SHQIPERI

STUDIMI I UNICEF, VARFERIA DHE
FEMIJET E RICIKLIMIT

NDIKIMI I KRIZES EKONOMIKE TE FEMIJET
Studim i Unicef dhe Overseas Development Institute

77 për qind e fëmijëve nuk
frekuentojnë arsimin e mesëm

Në rrugët e Tiranës e në
venddepozitimin e Sharrës, i
shikon përditë fëmijët duke
mbledhur kanoçet, shishet
plastike, letrat, etj.. , duke

braktisur shkollën për të siguruar
sadopak të ardhura për familjet e

tyre por edhe duke rrezikuar
seriozisht sigurinë dhe shëndetin

e tyre.
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
Shoqata “ EGNATIA “, Librazhd, Agim BLLOSHMI
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,
 Shkodër - Fatbardh SOKOLI
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Tirane
- Pranvera BEKTESHI
Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana SHEHU
Albaforest, Tirane, Mehmet META
Qendra Eden, Tirane - Ermelinda MAHMUTAJ
Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem GOCI
Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit HYSA
Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal MATO
Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë – Haziz

MARKU
Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet MEHMETI
Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron DELIU
Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder MEJDIAJ
Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim DISANI

Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,
Gjirokastër – Luan POGAÇI

Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec – Ruzhdi
HYMETLLARI

Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira MULLA
Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos XHEMALAJ
Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, - Ismail HYSA
Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë – Themi PERRI
Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore, Tirane – Gani

MOKA
Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer GJIRITI
Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali NDREKA
Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjekesisë
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur TARTARI
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit DERVISHI

Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë NIKA
Shoqata “PASS”, Majlinda LlESHI
Shoqata “Nënujsat” Ened MATO
Shoqata “Vazhdon” Gazmend KODUZI
Shoqata “EKOLOGJISTI “- Durres, Bashkim SHYLE.
EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena CARA
Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder SALA
Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim HAJNO
Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin PACARA
Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.
Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

KY NUMËR I GAZETES " EKOLEVIZJA" SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI CLEEN - " SHQIPERIA IME E PASTER DHE E BUKUR ",

MUNDESUAR NGA UNICEF

Nxënësit e shkollës “Muço Delo “ të Vlorës, pjesëmarrës aktivë në projektin “ Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur “, mbështetur nga Unicef, zhvilluan një vizitë në fabrikën e riciklimit të plastikës “Everest sh. p. k. ”.
Këto vizita, që mund të quhen dhe një mësime të hapura, shërbejnë për rritjen e ndërgjegjësimit të fëmijëve
për nevojën e grumbullimit të diferencuar të plastikës dhe riciklimin e saj.

Presidenti i shoqërisë “Everest sh. p. k. ”, zoti Vullnet Haka
duke pritur nxënësit gjatë vizitës së tyre në fabrikën e riciklimit.

Z. V. Haka duke ju shpjeguar fëmijëve proceset që
zhvillohen në fabrikë për riciklimin e qeseve të plastikës.

Nxënësit shikojnë prodhimin
përfundimtar të plastikës së ricikluar.

Plastika e
pastruar

dhe e
përpunuar

gati për
riciklim.

Fëmijët
shohin në

fabrikë
proceset në

të cilat kalon
plastika deri
në riciklimin

e saj.

Nxënësit të interesuar
pyesin vazhdimisht për
të shuar kureshtjen për
proceset e riciklimit të

plastikës

Një foto për kujtim nga vizita në fabrikë


