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DJEGES I MBETJEVE
URBANE NE FIER

TELEFON I GJELBER
04 2234 851

KUSH  JANE  SHKAKTARET  ME  TE  MEDHEJ  TE  NDOTJES
SE  AJRIT  NE  TIRANE  DHE  ÇFARE  DUHET  BERE  NE  KETE

DREJTIM ?
Na informoni dhe kërkoni informacion në telefonin e gjelbër.

JU MIREPRESIM

Në kuadër të projektit për prodhim
energjie të rinovueshme është firmosur
në Bashkinë e Fierit një marrëveshje me
shoqerinë italiane “MA&D Poëer
Engineering”, që konsiston në zhvillimin
e projekteve në sektorin e kësaj energjie,
me ndërtimin e një inceneritori (djegësi të
mbetjeve urbane). Por e paqartë mbetet
se kur do të prodhohet kjo energji, sepse
është lënë për një fazë të dytë dhe faza e
miratuar përmban vetëm djegjen e këtyre
mbetjeve.

   Mbetet për tu sqaruar se ku do të
shkojë hiri, apo do të kërkohet të ngrihet
edhe një fabrikë çimentoje për ta përdorur
(për të cilat po tregohemi të gatshëm) ?
Çfarë teknologjie do të ketë? Sepse fqinjët
tanë të përtej detit, në Bari, për shkelje të
normave mjedisore e juridike, e kanë
bllokuar e sekuestruar një incenerator në
ndërtim. Mos vallë po i rikthehemi idesë
së vjetër të importit të mbetjeve?

 Milieukontakt International (MKI)
organizoi trainimin me temë: “Ngritja e
Rrjetit të Informimit”, në kuadër të
programit : “ Forcimi i shoqërisë civile
shqiptare për një Mjedis më të mirë”
2008-2010 . Qëllimi i trainimit, ishte forcimi
i rrjetit te  informimit dhe komunikimi brenda
grupimit Ekolevizja.

Ndërsa KE përpiqet të ulë
emetimet e karbonit, qeveria shqiptare,
mbi bazën e pozitës si vend në
zhvillim për Protokollin e Kyotos, po
promovon një seri termocentralesh të
mëdha me qymyr. Odiseja e dyshimtë
e TEC-it me qymyr  të Durrësit,
propozuar nga Ministria Shqiptare e
Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjisë
dhe vënë në shenjestër nga ENEL dhe
kompani te tjera, ilustron , se si një
vend në tranzicion e trajton strategjinë
e vjetëruar të energjisë, kulturën
kaotike politike dhe investorët e huaj
dominantë.

TEC – ZHVILLIM
APO  AFERE  KARBONI ?!

 Në  40  vendet  më  të  industrializuara ,
emetimet  e  gazrave  serrë  , për  periudhën
2000-2006 , jo  vetëm  nuk  kanë  reduktim ,
por  janë  me  një  rritje  mesatare  botërore
prej  2.3 % .

Kush shfaq më shumë influencë në
prodhimin e informacionit mjedisor?

Në kuadrin e projektit “Zhvillimi i
Qëndrueshëm i Trafikut në Qytetin e
Tiranës” , financuar nga Programi LIFE i BE
dhe bashkëfinancuar nga Ministria e
Mbrojtjes së Mjedisit të Gjermanisë , ECAT
– Tirana në bashkëpunim me Agjensinë
Rajonale të Mbrojtjes se Mjedisit te Venetos
ka  ndërmarrë  monitorimin  e  NO2  në  Tiranë.

NJE  MODEL  I  RI  I
KOMUNIKIMIT  MJEDISOR

PER  EUROPEN

G20  DHE  MJEDISI

 NDERTIMI  I  NJE
EKONOMIE  TE  GJELBER
PER  SHEKULLIN  E  RI

Letër  e  C. FLAVIN , President  i
WORLDWATCH , drejtuar  Sekretarit  të

Përgjithshëm  të  OKB
Në  tetë  vitet , që  kur  u  shpallën

Synimet  e  Zhvillimit  të  Mijëvjeçarit , bota
ka  kaluar  mjë  rrugë  të  gjatë  në  të  cilën
është  kuptuar  rëndësia  themelore  e
qëndrueshmërisë  mjedisore  për  njerëzimin.
Është  koha  që  liderët  e  botës  të
përqafojnë  këtë  kuptim  dhe  të  fillojnë
ndërtimin  e  një  ekonomie  të  gjelbër  për
shekullin  e  21-të .

TRAJNIM  PER  RRJETIN
E  INFORMIMIT

MONITORIM  I  NO2  NE
KRYEQYTET
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Me datat 22-23 Nëntor 2008,
Milieukontakt International
(MKI) organizoi trainimin me
temë: “Ngritja e Rrjetit të
Informimit”, pranë hotel DORO,
në Tiranë.

Ky trainim u zhvillua në kuadër
të programit të Milieukontaktit: “
Forcimi i shoqërisë civile
shqiptare për një Mjedis më të

mirë” 2008-2010, mbështetur
nga Ambasada Hollandeze në
Shqipëri, që synon të arrijë
përmirësimin e zbatimit dhe
përforcimit të politikës kombëtare

Duke kujtuar kohën e
Skënderbeut, kur çdo çift që
martohej, duhet të mbillte ullinj,
Kryeministri Berisha, në një
mbledhje të qeverisë, deklaroi se
qeveria do të stimulojë në mënyrë
të veçantë zhvillimin e kulturës së
ullirit në vend. Ai theksoi se, përmes
një programi të posaçem, do të
mbillen edhe 20 milionë fidane të
rinj, në të gjithë territorin dhe se
Shqipëria ka të gjitha kushtet për
të stimuluar këtë kulturë, si një vend
mesdhetar. “ Kjo kërkon që ne të
marrim një vendim që nga 5 milionë,
sasia e tyre, të shkojë në 25 milionë
rrënjë ullinj”, deklaroi kryeministri.

Kryeministri Berisha, gjithashtu
deklaroi se,  kjo kulturë duhet të
stimulohet dhe “nëse kemi
parasysh epërsine e vajit të ullirit,

ndaj të gjitha vajrave të tjera,
simbolikën e tij dhe vlerësimin që
shqiptari i ka bërë ullirit, duke e
cilësuar si flori i mbitokës, është në
detyrimin tonë që këtë trashëgimi,

 “Ne riciklojmë për një shkollë të
pastër dhe të shëndetshme”, është
nisma që ka marrë Qendra Mjedisore
EDEN dhe Shoqata “Ndërgjegjësim
për progres”, në bashkëpunim me
Bashkinë e Tiranës. Ky projekt është
realizuar në kuadër të Programit
SECTOR, REC.

Projekti synon ndërgjegjësimin

e fëmijëve për një mjedis të pastër
dhe të shëndetshëm, përfshirjen e
personelit, mësuesve, prindërve dhe
grupimeve rome në këtë proçes, si
dhe pakësimin e mbetjeve
alumine, plastike dhe
letrave në shkolla. Jane
katër shkolla publike dhe
pesë të tilla jo-publike pjesë
e këtij projekti. Shkollat
publike të përfshira janë
“Ramazan Jarani”, “Qazim
Turdiu”, “Dhora Leka” dhe
“Isa Boletini”, ndërsa ato
jo-publike janë
“Protagonistët”, “Wilson”,
“Eureka”, “Drita e diturisë” dhe
“Albanët”.

   Projekti ka anën e tij teorike që
ka të bëjë me spjegimin e procedurës
së ndarjes së mbeturinave dhe anën
praktike që është edhe grumbullimi

-Vlerësimi i kontrollit të cilësisë
së të dhënave të marra nga tubat
difuzive;

-Përdorimi i të dhënave të marra
nga fushata për kalibrimin dhe
miratimin e modelimit të NO2;

-Ndërgjegjësimi i publikut për
ndikimet e ndotjes së ajrit të
shkaktuar nga trafiku në shëndet
dhe mjedis.

   Grupi i punës,  i përbërë nga
ekspertë të Agjensise Rajonale të
Mbrojtjes së Mjedisit të Rajonit të
Venetos, eksperti për modelimin e
trafikut (i asocijuar pranë ECAT
Tiranës), si dhe ekspertë lokalë nga

Agjensia Kombëtare e Mjedisit
dhe e pyjeve, ECAT Tirana,
Instituti i Energjisë, Ujit dhe
Mjedisit, përcaktuan së pari rreth
35 pika ku do të vendoseshin
kampionatoret e tubave pasivë,
duke përdorur metoden e
përzgjedhjes rastësore, sipas një
rrjete gjeometrike mbi hartën e
Tiranës, me akse perpendikulare.
Në këtë mënyre u lokalizuan
venndodhjet të orientuara nga
trafiku i automjeteve:

  a) vende me trafik të dendur,
  b) vende me trafik mesatar dhe
  c) vende me trafik të ulët.
  Gjithashtu u vendosën tuba

difuzive dhe në zonën e gjelbër të
qytetit (Parku i Tiranës), duke patur
në këtë mënyrë një përfaqësim të
plotë të realitetit urban për sa i
perket ndotjes së ajrit të shkaktuar
nga trafiku i automjeteve. Tubat

për mbetjet, ujin dhe cilësinë e ajrit,
përmes aktiviteteve të ndryshme
adresuar si në nivel vendor dhe
në atë kombëtar, duke nxitur
bashkëpunimin mes aktorëve kyç
në shoqërinë civile.

  Qëllimi i trainimit, ishte gjetja
dhe ngritja e një rrjeti informimi dhe
komunikimi, nëpërmjet mbledhjes,
procesimit dhe shpërndarjes së

informacionit brenda grupimit
Ekolevizja. Ne takim moren pjese
12 organizata jo vetem nga Tirana
por edhe nga Kruja, Elbasani,
Librazhdi dhe Durresi.

ta shumëfishojme në kohën më të
shkurtër të mundshme. Mbillni ullinj
në të gjithë vendin”. Ai siguroi se
janë disponibël në këtë moment

PROJEKT I EDEN PER
RICIKLIMIN E MBETURINAVE

Qendra EDEN dhe Shoqata “Ndërgjegjësim
për progres” me një projekt në 9 shkolla
9-vjeçare për riciklimin e mbeturinave

i letrave nga komuniteti rom dhe
shitja e tyre kompanive të riciklimit.
Në këtë mënyrë ky komunitet ka një
mundësi të mirë për të përfituar dhe i
shërben po ashtu mbajtjes pastër të
mjedisit. Tashmë është realizuar
shpërndarja e bazës materiale në
shkolla (kosha alumini, qese plastike
të zeza, postera, stikera adeziv të tre

tipeve, letër/karton,
kanaçe/plastike dhe
udhëzuesa për stafin
pedagogjik për mënyrën e
përdorimit të këtyre
materialeve); gjithashtu
është realizuar ndër-
gjegjësimi në çdo klasë të
shkollave të mësipërme me

ndihmën e vullnetarëve të qendrës
EDEN dhe Shoqatës “Ndërgjegjësim
për Progres”. Pas proçesit të ndër-
gjegjësimit menjëherë ka filluar puna

me tërheqjen e mbetjeve në shkolla
nga komuniteti rrom e cila është
akoma në vazhdimësi. Për herë të parë
fëmijët do të njihen me një metodë të
re për ndarjen e mbetjeve në tre cikle,
metodë e cila më pas do të
praktikohet edhe në familjet e tyre.

FUSHATA E MONITORIMIT TE NO2  NE TIRANE
difuzivë Radiello për përcaktimin e
përqendrimit të NO2 si dhe të BTX-
eve (benzen, toluen, ksilen, etj.) u
instaluan në këto 35 pika dhe u
ekspozuan për një periudhë 10
ditore. Tubat difuzivë u vendosën
dhe në vendet ku janë instaluar
stacionet automatike të monitorimit
të cilesise së ajrit. Në disa vende,
tubat difuzivë u vendoësen të
dubluara për të bërë krahasimin e
të dhënave të marra nga laboratori
i Agjensisë Kombëtare të Mjedisit
dhe Pyjeve dhe nga laboratori i
Agjensisë Rajonale të Mbrojtjes së
Mjedisit të Venetos (ARPAV).

   Gjatë fushates u morën sinjale
interesimi nga banorët e zonave
përreth ku u vendosën tubat
difuzive.

   Nga të dhenat paraprake të
dërguara, rezultoi se, nga 35 zonat
ku u vendosën tubat difuzivë, 12
zona rezultuan me një përqëndrim
të larte mbi normat e lejuara të NO2
sipas direktivës të BE. Këto zona
përfaqësojnë kryqëzimet e rrugëve
kryesore që karakterizohen nga një
trafik i dendur.

  Më problematike,  vlejnë të

përmenden zonat te kryqëzimi i 21
Dhjetorit, në kryqëzimin e “Rr. së
Durrësit” me “Rr. Ded Gjon Luli”,
në kryqëzimin e Bulevardit “Zogu i
Parë” me unazën, te tregu i
Perimeve në Rr. “Ferit Xhajko”,
Bulevardi “Zhan Dark”, Sheshi “S.
Pasha”, kryqëzimi i Rr. “Qemal
Stafa” me Rr. “Bardhyl”.

       ECAT- TIRANA

TRAJNIM PER RRJETIN E
INFORMIMIT

BERISHA: DO TE MBJELLIM 20 MILIONE ULLINJ
edhe 150 mijë hektarë të tjerë djerrina
në kodra, dhe jo vetëm kodra nga
Shkodra deri në Ksamil”.

Të bësh
një analizë,
se sa rrënjë
ullinj mund
të mbillen
tek ne,
s’është kaq
e lehtë - ka
institucione
shkencore-
studimore

që e thone këtë me kompetencë,
ndërsa, se sa mundësi ka buxheti
per të mbjellë, këtë e di z.Berisha
që luan me shifra se s’ka asnjë
opozitë politike.  Ne, si lëvizje
mjedisore e organizuar, duhet të
kërkojmë shifra të sakta për
mjedisin, se cila është gjendja që
ne duhet ta kishim tashmë
domenin e të dhenave : sa tokë ka
Shqipëria, sa është me pyje, sa me
frutikulturë, sa me ullinj, sa tokë e
eroduar me mbi 20 ton/ha/vit, sa
pyje kanë mbetur, sa  janë zonat,
dhe sidomos ato urbane, të
mbytura nga “hot-spotet”, si
Ballshi që ekspertët e huaj thonë
që është i pabanueshëm dhe
z.Berisha, ndoshta, e ka plan ta

mbjellë me ullinj; Bëhen këto e
shumë deklarata të tilla para një
opinioni publik kaq indiferent dhe
media jokompetente si e jona.

Nuk ka nevojë për argumente,
se paraprakisht, dihet që:

Këto shifra nuk i
përballon dot as

buxheti i BE-s e jo
yni, që ka 360 mld

borxhe etj,.

Kjo kërkon një sensibilizim
total të mediave, të reagojnë për
shifrat fiktive të Berishës e
Xhuvelit, me të cilat Shqipëria s’ka
për të hyrë kurrë  në  BE.

   Mendoj se, të paktën gazeta
jonë, duhet t’i  kushtojë një numër
të posaçëm shifrave të rreme të
Qeverisë,  duke u përqëndruar tek
ato mjedisore dhe deri tek ullinjtë,
ku të aktivizohen njerëz
kompetentë, të shkruajnë për çdo
fushë, me shifra dhe fakte: tokat,
pyjet, pemëtaria, ullinjtë,
biodiversiteti, nëntoka, ujrat,
nënujrat, mjedisi, hot-spotet dhe
politikat mjedisore të zhvillimit.

I pyetur nga redaksia për këtë deklaratë,
z. Mehmet Meta dha keto mendime :

ECAT - Tirana në bashkëpunim
me Agjensinë Rajonale të Mbrojtjes
se Mjedisit te Venetos (ARPAV),
Agjensinë Kombëtare të Mjedisit
dhe Pyjeve, organizoi me 27-31 tetor
2007 një fushatë Monitorimi të NO2
me tuba pasivë në Qytetin e
Tiranës. Në këtë fushatë morën
pjesë dhe studentë të Fakultetit të
Inxhinierisë së Mjedisit.

Fushata e Monitorimit të NO2 u
zhvillua në kuadrin e projektit
“Zhvillimi i Qëndrueshëm i Trafikut
në Qytetin e Tiranës”, financuar
nga Programi LIFE i BE dhe
bashkëfinancuar nga Ministria e
Mbrojtjes së Mjedisit të
Gjermanisë.

Qëllimi i kësaj fushate ëshëte: të
ndërmarre vlerësimin e
përqëndrimit të dyoksidit të azotit
(një nga derivatet e shkarkimeve në
ajer të trafikut të makinave) si dhe
hartëzimin e përqëndrimeve të NO2
në gjithe qytetin e Tiranës, si një
bazë e rëndësishme për vendim-
marresit në menaxhimin e cilësise
së ajrit, dhe si një mjet i
domosdoshem për tu perdorur në
vlerësimin e efekteve të ndotjes së
ajrit në shendetin publik, si dhe të
përfitimeve potenciale të veprimeve
që duhen të ndërmerren për të ulur
ndotjen e ajrit.

   Ndër objektivat kryesore të
fushates së monitorimit të NO2 me
tuba pasivë (të tipit radiello), vlejnë
të përmenden:

-Trajnimi i stafit lokal dhe i
studentëve me teknikat e
monitorimit përsa i përket
përzgjedhjes së pikave të
vendosjes së tubave pasive si dhe
instalimit te tyre;

-Trajnimi i stafit lokal me
procedurat e dorëzimit të tubave
difuzivë dhe analizeës së tyre
laboratorike;
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 Sipas burimeve zyrtare të Bankes Botërore,
ANTEA-CEMENT do ta përdorë financimin për
ndërtimin e një fabrike në Shqipëri, me kapacitet 1.5
milione tonë çimento në vit.

  Prodhimi i çimentos në vend ka marrë edhe
mbështetjen e Bankës Botërore.

Nëpërmjet Korporatës Financiare Nderkombëtare
(IFC) ka dhënë 29.4 milionë euro për ngritjen e një fabrike
të re, po në veri të Tiranës dhe po nga kompania greke
ANTEA-CEMENT, pjesë e TITAN s.a.

Prodhimi do të furnizojë tregun vendas dhe do të
mundësojë eksportin në Mal të Zi dhe Kosovë.

Gjithashtu, Banka Evropiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (EBRD), do të ofrojë, po për këtë kompani, dhe
po për prodhim çimentoje, një financim të ngjashem, në
aksione dhe kredi.

  Dimitris Ciciragos, drejtor i IFC-së për Departamentin
e Sektorit të Prodhimit Global dhe Shërbimeve tha: “IFC
ka kënaqësinë të mbështesë investimin e madh të Titan
s.a. në Shqipëri dhe të kontribuojë ne rritjen e
konkurrencës dhe të standardeve të mjedisit në një
industri që ka rol thelbësor për zhvillimin e
infrastrukturës dhe sektorit të banesave në vend. Ky
projekt është një sinjal i fuqishëm për investitorët e tjerë
privatë ne vend dhe në rajon”.

 Në kuadrin e proceseve të informimit dhe të
politikave mjedisore të zhvillimit, nga Qëndra e
Grupimit “Ekolëvizja” u mendua që të zhvillohej një
takim, tryezë e rrumbullakët,  me përfaqësues të
ANTEA-CEMENT, të grupimit tonë dhe shoqërisë
civile. Takimi do të zhvillohej për tu informuar më tepër
dhe më saktë për impaktet mjedisore të fabrikave të
çimentos dhe zgjidhjes që u është dhënë.

  Nëpërmjet zyrës së tyre morëm konfirmim për takimin,
vendin, orën dhe datën e zhvillimit : nga ana e tyre u
caktua data 25  nentor, ora  9.00, në  Hotel  Tirana 
International.

   Tre ditë më parë se kjo datë, nëpërmjet të njëjtit
person,  na njoftuan se takimi anullohej, sepse një
veprimtari e tillë, sipas tyre, ishte zhvilluar në zonën ku
operojnë. Megjithatë propozuan që, dy përfaqësues nga
Grupimi “ EKOLEVIZJA “ të bënin një takim me ta, por në
zyrat e tyre. Kjo nuk u pranua nga Qendra e Grupimit.

   Na jepet e drejta të pyesim : Nga se ndruhen
drejtuesit apo administratorët e  ANTEA-CEMENT, që
nuk dëshirojnë të takohen e diskutojnë publikisht me
një grupim shoqatash mjedisore? Aq më tepër
mendojmë, se një tërheqje e tillë, në momentin e fundit,
le shumë për të dëshiruar dhe tregon se, më së paku,
kësaj kompanie i mungon përgjegjësia shoqërore në
informimin e hapur të  publikut.

Qendra e Grupimit “ EKOLEVIZJA”.

 Në kuadër të projektit për prodhim energjie të rinovueshme
është firmosur në Bashkinë e Fierit një marrëveshje me shoqerinë
italiane “MA&D Power Engineering”, që konsiston në zhvillimin
e projekteve në sektorin e kësaj energjie, me ndërtimin e një
inceneritori (djegësi të mbetjeve urbane). Ndërkohë që i njëjti
projekt do të zbatohet edhe në Bashkinë e Durrësit, ku, sipas
medias, do të firmoset edhe një marrëveshjë e tillë. Është
piketuar edhe vendi për ndërtimin e impiantit të Fierit, një
sipërfaqe prej 20 hektarësh që ndodhet 2 kilometra larg fushës
ekzistuese të mbetjeve urbane. Sheshi që do të vihet në
dispozicion ka kaluar edhe miratimin e KRTRSH-së. Mbetjet
urbane, që do të jetë lenda e parë e këtij projekti, do të vijnë nga
qyteti i Fierit, por dhe nga Lushnja, Patosi, Ballshi, Roskoveci
si dhe pjesa më e madhe e komunave.

   Zëvëndëspresidenti dhe administratori i “MA&D Power
Engineering” G. Noe,  u shpreh se : “Ajo që u firmos mes
përfaqësuesve të Fierit dhe palës italiane është  protokolli për
studimin dhe zhvillimin e projekteve për trajtimin e mbeturinave,
studim për realizimin e impianteve të prodhimit te energjisë
elektrike”. Por,  u tha gjithashtu se, prodhimi i energjise se
rinovueshme do të mbete për një fazë të dytë.

   Ky inceneritor me siguri do të ketë edhe VNM e tij, edhe “
takimin e informimit“ te publikut, që mund ti ngjajë si dy pika uji
atij të Katundit të ri për TEC-in e Porto Romanos, do të na
kujtojë edhe atë inceneritorin tjetër që mund të ishte ndërtuar
afër Tiranës, për të djegur dhe mbetjet e “ importit “.

Problemet e trajtimit të
mbetjeve urbane në Shqiperi janë

një emergjenca ekologjike që
duhet të gjejnë zgjidhje imediate
dhe adekuate specifike për zona
të veçanta urbane, në perputhje
me ligjet, normativat e
shkarkimeve dhe respektimin e
konventave ndërkombëtare. Nga
ana tjetër, problem i rëndësishëm,
që duhet vlerësuar me seriozitet
është ai i kostos së zhdëmtimit
për ton/mbetje urbane, që shteti
duhet ti paguajë investitorit, si
subvencion për mbulimin e një
pjese të shpenzimeve, pasi pa
këtë subvencion, këto investime
dalin me humbje. Sipas
teknollogjisë së perdorur dhe
kapacitetit përpunues të këtyre
impianteve, varet dhe kosto e
zhdëmtimit për ton/mbetje
urbane. Nisur nga kjo, sa më e
madhe të jetë sasia e mbetjeve të
trajtuara në keto impiante, aq më
e vogel do jetë edhe kjo kosto
zhdëmtimi, kështu që, për zona të
vogla urbane, me popullsi deri në
200 000 banorë, preferohen të
ndërtohen gropa të kontrrolluara
depozitimi që kanë kosto
relativisht të ulët zhdëmtimi për

  INCENERITOR
NE FIER

ANTEA-CEMENT
ANULLON TAKIMIN

30 MILION • KREDI NGA
BANKA BOTERORE PER ANTEA

MENDIMI I EKSPERTIT
PER IPIANTIN E TRAJTIMIT TE MBETJEVE URBANE QE MENDOHET TE NDERTOHET NE FIER

Gjykatësi, që u ngarkua
me zbatimin e vendimit
për ndalimin e punimeve

dhe sekuestrimin e
kantierit, është shprehur :

“ Bëhet fjalë për një
veprimtari që ka patur

qëllim të mënjanojë
parimin e informimit të

qytetarëve “.

SHEMBULL NGA FQINJET

ton/mbetje; ndërsa për
implementimin e inceneritoreve,

që kanë vlera investimi tepër të
larta, duhet patjetër që sasia e

mbetjeve urbane të jetë jo më pak
së 600 ton/ditë per të pasur një

kosto zhdëmtimi për ton/mbetje
prej afërsisht 40 euro/ton.

  Lidhur me inceneritorin që
mendohet të ndërtohet në Fier
(sipas medias- gazeta “Shqip”dt/
30/10/2008) dhe që përmbledh
mbetjet urbane të Qarkut Fier e
Lushnjë, nuk ka më shume se 500
000 banorë dhe, duke llogaritur 0.8
kg/banor mbetje urbane, sasia e
mbetjeve që do trajtohen nuk
mbrrin më shume së 400 ton/dite
mbetje. Duke llogaritur se
popullsia e shpërndare nëpër
komunat e këtyre qarqeve përbën
më shumë se 50% të saj, sasia prej
400 ton/dite përgjysmohet për
pamundësine e grumbullimit e të
transportit të tyre në Fier, të
pakten edhe për një dhjetëvjeçar.
Kjo, për aresyen e thjeshtë se një

shërbim i tillë ka kosto të lartë dhe
kërkon një infrastrukturë

komplekse shërbimi për
grumbullimin e transportin e tyre.
Ne e kemi të veshtire të besojme
se shteti shqiptar mund të
subvencionojë me mbi 40 euro

për ton/mbetje urbane në këto
zona, kur Qarku i Tiranës dhe
Durrësit, si zona më të
organizuara dhe me popullsi mbi
1 milion banorë, akoma nuk ka
mundur të gjejë një zgjidhje
afatgjatë e të qëndrueshme, pa

çka se konkurimi i ofertave të
pakërkuara, pranë Ministrisë së

Prokuroria e Barit, në Itali, para
pak ditësh bllokoi një kantier të
madh, ku po ndërtohej një
kompleks (inceneritor –
termocentral) që do të përdorte
djegjen e mbeturinave për
prodhimin e energjisë. Shkaku
ishte : “ Një pjesë e autorizimeve
të dhëna nga komuna (pushteti
vendor) ishin dhënë pa informuar
qytetarët, dhe një pjesë nuk ishin
kërkuar fare, megjithë që
legjislacioni i kërkonte”. E gjithë
zona u sekuestrua.

     Sipas prokurorisë, shoqëria
Eko Energia që po ndërtonte,
duhet të kishte informuar  me
detaje komunitetin, pa filluar
punimet, për ndërtimin e impiantit
që do të shfrytëzonte mbeturinat.

Po ashtu prokuroria shprehte dhe
dyshimet mbi karakteristikat dhe
impaktin mjedisor, për të cilin,
autoritetet vendore e kanë quajtur
“ të pajtueshëm me mjedisin “.
Pavarësisht nga sa kërkonte ligji,
punimet kishin filluar e po
vazhdonin.

    Bën përshtypje fakti, që
prokuroria bën fajtore shoqërinë
sipërmarrëse, se edhe njoftimin
publik për ndërtimin e impiantit, e
ka botuar në një të përditëshme
pak ose aspak të shpërndarë në
zonë dhe se  kryerja e
proçedurave vetëm me komunën,
ku miratimi i këshilltarit për
mjedisin është quajtur i
paligjshëm dhe qëllimshëm, për ti
fshehur publikut të vërtetat e
ndërtimit të impiantit.

Transportit, Komunikacionit dhe
Punëve Publike, ka mbi 10 vjet që
quhet i hapur.

    Me të drejtë na lind pyetja
se përse Qeveria nuk organizon

këtë tender kur këto Qarqe janë
shumë më tepër problematike dhe
trajtimi i mbetjeve urbane të tyre
ka kosto më të ulët zhdëmtimi për
ton/mbetje?

   Ne urojmë që kjo kosto, për
inceneritorin e Fierit, të jetë më e
ulët se 40 euro/ton, por vështire
që të ketë investitor serioz që të
plotësojë të gjitha kërkesat
ligjore, teknike e teknollogjike të
një sipërmarrjeje të tillë, pa
abuzuar me to. Eksperienca ka
treguar se, në një shtet
institucionalisht të dobet ku
abuzohet me ligjet dhe
transparenca me komunitetin
pothuaj mungon, këto sipërmarrje
nesër mund të sjellin pasoja të
rrezikshme ekologjike dhe
shëndetësore.

   Për sa më sipër (meqënëse
sipas medias projekti i
inceneritorit të Fierit paska kaluar
për shqyrtim në KRTRSH,
shoqatat tona ekologjike dhe
komuniteti i zonës mendojnë, që
përpara se ky projekt të miratohet,
të organizohet një ballafaqim, ku
në transparencë të plote të
informohet dhe të diskutohet ky
projekt.

Qëndra e Grupimit “
Ekolëvizja”

Forumi “Lidhja
Ambjentaliste Shqiptare”

Eksperienca ka treguar se, në një shtet
institucionalisht të dobet, ku abuzohet me ligjet dhe
transparenca me komunitetin pothuaj mungon, këto

sipërmarrje nesër mund të sjellin pasoja të rrezikshme
ekologjike dhe shëndetësore.
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Ndërsa KE përpiqet të ulë emetimet
e karbonit, qeveria shqiptare, mbi bazën
e pozitës si vend në zhvillim për
Protokollin e Kyotos, po promovon një
seri termocentralesh të mëdha me qymyr.
Odiseja e dyshimtë e TEC-it me qymyr të
Durrësit, propozuar nga Ministria
Shqiptare e Ekonomisë, Tregëtisë dhe
Energjisë dhe vënë në shenjestër nga
ENEL dhe kompani te tjera, ilustron, se
si një vend në tranzicion e trajton
strategjinë e vjetëruar të energjisë,
kulturën kaotike politike dhe investorët
e huaj dominantë.

Prolog
   Në vitin 2003, Këshilli i Rregullimit

të Territorit të Shqipërisë aprovoi
ndërtimin e një parku industrial dhe
energjetik pranë qytetit të Vlorës. Ky park
prej 500 ha do të përfshinte disa
termocentrale, një terminal nafte,
terminalin transballkanik të AMBO-s dhe
ndërtime të tjera industriale. Nga plani
origjinal vetëm një TEC 97MË, me cikël
të kombinuar dhe një terminal nafte,
morën miratimin e autoriteteve shqiptare;
termocentrali përfitoi kredi nga tre
institucione financiare ndërkombëtare.

Në vitet e mëvonshme, të dy projektet
pësuan kritika të forta nga popullata
lokale dhe nga ambjentalistët për
impaktet negative që mund të kishin për
gjirin e Vlorës, dëmin që mund t’i
shkaktonin ekonomisë lokale, që bazohet
në turizëm dhe bujqësi dhe për mungesën
e konsultimeve me publikun.

    Ndërmjet protestave të opinionit
publik, Partia Demokratike në pushtet
njoftoi, në Mars 2007, se nuk e
mbështeste më planin për një zonë
energjetike në shkallë të gjerë në Vlorë,
siç ishte planifikuar nga qeveria e
mëparshme socialiste. Duke deklaruar që
“nuk kemi ndërmend të kthejmë Vlorën
në një bahçe energjie për gjithë
Ballkanin”, qeveria i kërkoi Këshillit të
Rregullimit të Territorit të Shqipërisë që
ta rishikonte miratimin e dhënë për
parkun industrial dhe energjetik të Vlorës.
Si rezultat statusi i këtij parku u modifikua
në “industrial” në 22 Maj 2007. Ky
vendim ndaloi çdo investim të ri në
kapacitete gjeneruese në këtë park.

   Shumë kohë para se të merrej
vendimi final, për të mos ndërtuar me

TEC – ZHVILLIM A
kapacitete gjeneruese energjie në Vlorë,
qeveria Shqiptare po studionte mundësitë
e ndërtimit të një TEC-i diku tjetër, duke
konsideruar veçanërisht idenë e levizjes
së komponenteve të prodhimit të
energjisë nga parku energjetik i Vlorës
për në zonën e planifikuar energjetike të
Porto Romanos, pranë qytetit të Durrësit,

qyteti i dytë më i madh në Shqipëri me
200.000 banorë. Megjithë famën e keqe
të Porto Romanos, si një nga zonat më të
ndotura të Shqipërisë, si rezultat i ndotjes
helmuese nga mbetjet e ndërmarrjes
kimike aty pranë, kryeministri Sali Berisha
deklaroi publikisht se qeveria e ka
konsiderur këtë lëvizje nga Vlora në Porto
Romano që në vitin 2006.

   Hapja e shfaqjes
   Në 3 Dhjetor 2007, Ministri Shqiptar

i Ekonomisë, Tregetisë dhe Energjisë dhe
CEO i ENEL, Fulvio Conti, firmosën një
memorandum për zhvillimin e sektorit
energjetik në Shqipëri. Sipas këtij
memorandumi, kompania mori përsipër të
ngrejë një TEC me qymyr prej 1300MË
dhe ndërtimin e një rrjeti lidhës fuqie me
Italinë në një lokalitet të panjohur.

   Ndërkohë që mediat raportonin për
planet e ENEL për të hyrë në tregun
shqiptar të energjisë, komiteti i
përbashkët Bashki-Ministri, aprovoi në
prill një Masterplan rajonal të krijuar nga
kompania e konsultimeve Landell Mills
në kuadrin e projektit për zhvillimin e
qëndrueshëm dhe të integruar të rajonit
Tiranë – Durrës. Masterplani u krijua pas
dy vite kërkimesh dhe konsultimesh me
pjesëmarrësit dhe kishte për qëllim të
ofronte direktivat për një zhvillim të
studiuar të zonës.

   Në 25 Maj, e njëjta kompani
konsulence, lançoi “ Vlerësimin e shpejtë
Mjedisor për parkun Energjetik dhe
Industrial në Porto Romano, Durrës,

Shqipëri”, i cili u financua nga PNUD dhe
Delegacioni i KE-së në Shqipëri. Studimi
ofron një vlerësim të shpejtë mjedisor.
Ky studim ofron një vlerësim elementar
mjedisor, social dhe ekonomik të
impakteve të parkut Energjitik dhe
Industrial të Durrësit, i promovuar nga
Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë, dhe

Energjitikës. Sipas autorëve, parku është
parashikuar të mbulojë një zonë prej 1720
ha dhe pjesa energjetike do të përfshijë
një TEC dhe instalime për naftë dhe gaz.
Autorët vlerësojnë skenarë të ndryshëm,
në varësi të tipit të TEC-it që do të
ndërtohet në Durrës, duke dhënë të
kuptohet që tipi nuk është vendosur. Për
më tepër, konsulentët rekomandojnë që
“ TEC-i duhet të konceptohet si një
instalim me lëndë djegse të shumllojshme,
të ndihmuar nga nafta ose gazi, për të
zgjidhur kështu problemet që lidhen me
trajtimin e mbeturinave bashkiake dhe të
mundësojnë përdorimin e burimeve të
rinovueshme, si biomasa për shembull,
nga ndërtimi i impjantit lagunor të trajtimit
të ujrave të zeza.

   Është interesant fakti, që ky
rekomandim mungon totalisht nga
prezantimi i pregatitur nga Landel Mills
për Vlerësimin Mjedisor të parqeve
Energjitike dhe Industriale në Porto
Romano, Durrës, për Konferencën
Ndërkombëtare të zhvillimit të zonave
industriale, që u mbajt në Tiranë në 10
Qershor.

Shfaqja duhet të vazhdojë
   Në 24 Qershor Drejtori Ekzekutiv i

ENEL-it, Fulvio Conti njoftoi publikisht
se po planifikonin të ndërtonin një TEC
me qymyr në Shqipëri duke pretenduar
se “i kemi të gjitha garancitë e nevojshme
për të rritur prezencën tonë në atë treg”.

   Në të njejtin vit ENEL organizoi
“konsultimin e dytë publik” mbi çështjen
e TEC me qymyr në Durrës. Me
pjesëmarrjen e një grupi OJF-sh,
përfaqësuesit e një grupi lokal dhe
mediave, Kompania prezantoi       “
Vlerësimin e shpejtë mjedisor” të Landel
Mills dhe prezantoi një projekt që
konsistonte në një TEC me qymyr me 2
njësi, secila me kapacitet gjenerimi prej
800MË, një miniport për përpunimin e
qymyrit të importuar, një linjë transmetimi
400 KV, që lidh nënstacionin lokal me
nënstacionin kryesor në Tiranë dhe një
linjë nënujore 210 km e gjatë 510 KV, që
të lidhë Porto Romanon me Italinë. Në
veçanti kjo linjë nënujore “ do të
eksportojë energji në Itali,  por do të lidhë
dhe Shqipërinë me tregun e energjisë së
Europës, duke krijuar dhe mundësinë e
importit të energjisë”.

   Sipas prezantuesve të ENEL-it në
Durrës, kompania do ta ndërtojë dhe do
ta shfrytëzojë centralin me një liçensë
koncesioni 25-30 vjeçar. Ndërkohë që
elektriciteti i prodhuar do ti shitet

I nderuar z. Minister
  Ne, anëtarët e Grupimit të shoqatave

mjedisore shqiptare “Ekolëvizja” me qendër në
Tirane, së bashku dhe me anëtarë të tjerë të
shoqërisë civile, duke ndjekur me vëmendje
procesin e Informimit dhe Pjesëmarrjes Publike
në lidhje me Projektin e propozuar nga
Kompania e ENEL për ndërtimin e një TEC-i me
qymyrguri në Porto Romano, si dhe mbështetur
në kuadrin ligjor shqiptar, konstatojmë që
konsultimi me publikun është përqendruar në
mënyre të gabuar vetëm në zonën rurale
rrethuese të Katundit të Ri (Durres), duke
anashkaluar tërësinë e publikut të ndikuar nga
aktiviteti (publiku i Durrësit, Sukthit, Manxës,
Krujës dhe Tiranës).

  Për investimet e shumta që do të bëhen në
këtë zonë nuk po bëhet vlerësimi strategjik
mjedisor duke vlerësuar veçantë ndikimin
mjedisor kumulativ të tyre brenda zonës dhe
përreth, shikuar dhe në kuadër të detyrimeve të
vendosura nga EU për çdo ton CO2.

Mbështetur në sa më lartë, si dhe nisur nga
nevojat në rritje për informimin, ndërgjegjësimin
dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje
për investimet e vazhdueshme të qeverisë
shqiptare, dhe në përputhje me Ligjin Nr.8934,
datë 5. 9.2002 “Per Mbrojtjen e mjedisit”,
LigjinNr.8990, datë 23.1.200 “Per Vleresimin e
Ndikimit në Mjedis” si dhe Vendimin e Keshillit
te Ministrave Nr. 994, datë 02.07.2008 “Për
tërheqjen e Mendimit të Publikut ne
Vendimmarrje për Mjedisin” kërkojmë:

• Të jepet një informacion i plotë mbi veprat
energjitike të planifikuara në këtë zonë

• Të informohet dhe të vlerësohet si
pjesëmarrës në vlerësimin mjedisor të TEC-it të
Porto Romanos, Këshilli i Qarkut Durrës,
Këshilli Bashkiak dhe Bashkia Durrës, si dhe
Këshillat e Komunave Sukth, Manxe dhe Ishëm

• Me kërkesë të MMPAU të kryhet dërgimi i
dokumentacionit në shqip (përmbledhje e
projektit teknik dhe raportit të vlerësimit të
ndikimit në mjedis) tek të gjitha këto njesi për tu
vënë në dispozicion të publikut,

• Me kërkesë te MMPAU të kryhet njoftimi
i publikut nga ana e Njësive të Qeverisjes
Vendore,

• Me kërkesë të MMPAU të organizohet
diskutimi në këto njësi nga Kryetari i Njësive të
Qeverisjes Vendore.

•Nëpërmjet një takimi të veçantë, të
informohet dhe të vlerësohet si pjesëmarrës,
Grupimi i shoqatave mjedisore shqiptare
“EKOLEVIZJA” në vlerësimin mjedisor të TEC-
it të Porto Romanos

• Te jepet akses ndaj publikut të gjerë për
konsultimin me raportin e Vlerësimit të Ndikimit
në Mjedis dhe Vlerësimit Mjedisor Strategjik
përkatësisht për TEC-in me qymyrguri dhe për
Parkun Industrial Energjetik nëpërmjet
shqyrtimit të dosjeve në “hard copy” apo
nëpërmjet prezantimit të tyre “online”

  Duke shpresuar në mirëkuptimin e
shqetësimeve tona, dhe në gatishmërinë për
bashkëpunim, qëndrojmë në pritje të një
përgjigje te shpejtë.

Anëtarët e Bordit të Grupimit
të shoqatave mjedisore “Ekolëvizja”

NE PRITJE TE PERGJIGJES
 Grupimi “Ekolëvizja “ është në pritje të

përgjigjes së letrës së mëposhtëme, në lidhje
me TEC-et e Porto Romanos.

Ministrit te Ministrisë së Mjedisit Pyjeve dhe
Administrimit të Ujërave z.Lufter Xhuveli

Për dijeni
Kryetarit te Keshillit te Ministrave,

z. Sali Berisha
Lënda: Kërkesë për dhënie

informacioni mbi procesin e VNM në
ndërtimin e TEC-it ne Porto Romano

më 27/10/2008

Artikull i përgatitur në bashkëpunimin midis CEE Bankwatch Network dhe qendrës EDEN

 Ndërsa ky artikull përgatitej për botim, u mësua se kryeministri
Italian, Silvio Berlusconi, do të vizitojë Shqipërinë më 2 Dhjetor

2008. Megjithëse në shtyp flitet që vizita disaorëshe do të
përqëndrohet në një projekt centrali berthamor, mendohet që
kryeministri Berluskoni, do të ushtrojë presion të mëtejshëm
mbi qeverinë Shqiptare për aprovimin e projektit të ENEL në

Durrës si dhe projekteve të tjera industriale.
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pas 15 vjetësh.Ku do të jenë
qeveritarët e sotëm atë kohe që ta
shohin ëndrrën e tyre të realizuar?
Këtu? Jashtë shtetit apo në parajsë
? Se këtu do të rrojnë e do të
vuajnë shqiptarët e verfër.)

  -Pse nuk ndërtohen, por
pengohet vashdimisht ndërtimi i
hidrocentraleve, që jane gati e
presin në zyrat e z.Ruli :Bushati -
80 MW, Skavica - 350 MW, Banja
që po degjeneron vashdimisht vit
per vit -80 MW, Bratila -120 MW ,
që ishte gati të fillonte por erdhi
EVN me një propozim grandioz
(!?) 1200 MW, që nuk dimë se kur
do të mbarojë. Po Vjosa, Osumi
etj.? Po HC lokalë të vegjël që i
kanë blerë mafiozët, duke ndjekur
rregullat e z.Ruli  dhe nuk po fillon
asnjeri, pa frikë se do të
ndëshkohen për vonesat?Po Hc
-Kalivaci që ka filluar në 2003 dhe

 APO AFERE KARBONI?!
Shqiperisë me çmim kostoje dhe,
një sasi e papërcaktuar energjie, do
të eksportohet në Itali me cmimin e
tregut, ENEL e siguroi publikun që
do të ketë energji të mjaftueshme
për të përmbushur nevojat
kombëtare.

Ndërkohë pretendimi i ENEL-
it, që një TEC me qymyr, ngjashëm
me atë të Durrësit, po ndërtohet në
Romë,  nuk është investiguar
plotësisht nga qeveria Shqiptare
dhe shtypi. Duket pak i çuditshëm
rezervimi i ENEL-it në këtë çështje
- as vendi i saktë ku do ndërtohej
ky “central i ngjashëm” nuk është
bërë publik në Shqipëri.

    Me sa duket, në konsultimin
e dytë publik në Durrës,
përfaqësuesit e ENEL-it i
referoheshin centralit të shumë
kontestuar në Torre Valdaliga
Nord, i cili kohët e fundit është bërë

subjekt i një peticioni drejtuar
prokurorisë së Civita Vecchia, me
qëllim që të investigohet nëse
ENEL-i ka thyer ligjet mjedisore
gjatë këtij ndërtimi, veçanërisht në
lidhje me mungesën e autorizimit
të integruar mjedisor.

    Megjithë deklaratat dhe
angazhimet e zgjatura publike të
ENEL-it, kryeministri shqiptar
Berisha u takua në Qershor 2008
me konsorciumin e energjisë
Gjermano-Greke të përbërë nga
RWE, PPC dhe TITAN, për të
diskutuar “ projektin energjitik 500-
800MW”, i cili “është parashikuar
për tu ndërtuar në Porto Romano,

pranë qytetit të Durrësit” duke i
siguruar investitorët potencialë se
qeveria “do t’i marri në konsideratë
të dy projektet dhe do t’i vlerësojë
ato në bazë të kritereve
teknologjike dhe mjedisore”.

   Ndërkohe që media raportoi
përsëri në qershor për zgjedhjen e
ardhshme ndërmjet ENEL-it dhe
konsorciumit Gjermano-Grek për të
ndërtuar centralin e Durrësit, asnjë
informacion i ri nuk është publikuar
më vonë, nëse qeveria Shqiptare
po i vlerëson këto dy projekte, apo
nëse po vlerëson më shumë se një
lloj centrali në Durrës.

  Në tetor 2008, mediat
shqiptare zbuluan se një biznesman
nga Bosnja, Damir Fazllic, kishte
blerë tokën ku do ndërtohej centrali
i Durrësit. Ky fakt u zbulua gjatë
një investigimi për pastrimin e
parave që përfshinte biznesin e

Fazlliçit, Kryeministrin e Shqipërisë
Sali Berisha dhe Ministrin e
Jashtëm Lulëzim Basha.

   Gjatë vizitës së tij në Shqipëri
në 26 tetor, Ministri i Jashtëm
italian, Gianfranco Frattini, premtoi
një integrim më të shpejtë në EU

dhe NATO, si dhe liberalizim të
vizave për Shqipërinë, duke
nënvizuar interesin për “zhvillimin
e projekteve energjitike për të cilat
ka nevojë Italia”. Frattini u akuzua
nga media shqiptare për kushtëzim
të liberalizimit të vizave nga
projektet e gjenerimit të energjisë
elektrike, duke përfshirë dhe
centralin e Durrësit.

Shqiptare e Ekonomisë, Tregëtisë
dhe Energjisë. Vendimet e Këshillit
Kombëtar të Rregullimit të Territorit
dhe qeverisë Shqiptare janë ende
pezull.

 Epilog
   Përgjithësisht termocentralet

me qymyrguri kanë faktorin më të
lartë të emetimit për njësi energjie
të krijuar, e cila justifikohet nga
eficienca e ulët operacionale dhe
intensiteti i lartë i karbonit në
qymyr. Në dritën e emetimeve të
përgjthshme të CO2 në Shqipëri, e
cila ishte rreth 3, 6 milion ton në
2003, kapaciteti marramendës i
centralit të Durrësit do të
kontribuojë në rritjen e emetimeve
të vendit.

Në këndvështrimin e
marrëveshjes së re për ndryshimet
klimatike, e cila do të zëvendësojë
protokollin ekzistues të Kyotos pas
2012, do të ketë presion për
Shqipërinë për adoptimin e
politikave karbon reduktuese dhe
ofrimin e një mjedisi të
qëndrueshëm dhe stimulues për
teknologjitë me karbon të ulët.
Vendimi i fundit për operimin e

termocentralit me qymyr, për 30
vitet e ardhshme, mund të
influencojë ndjeshëm vendin e
Shqipërisë në lidhje me emetimet e
karbonit. Centralet me qymyr, jo
vetëm që përbëjnë një shqetësim
global për emetimet e karbonit, por
gjithashtu janë një burim i

konsiderueshëm ndotje lokalisht.
Ndër emetimet që dëmtojnë më
tepër shëndetin njerëzor mund të
përmenden emetimet e pjesëzave
të vogla, NOx and SOx.

   Megjithë faktin që
termocentralet me qymyr njihen si
ndikuesit më të mëdhenj në
ndryshimet klimatike edhe për
tregun strikt mjedisor të BE, elita
qeveritare Shqiptare duket të jetë
e vendosur për ta patur një të tillë.
Pyetja shtrohet, nëse kjo
vendosmëri, vjen pas vlerësimit
strategjik të gjenerimit dhe
efiçensës së energjisë në vend,
vlerësimit të mefshtë të
teknologjive të termocentraleve
dhe shqyrtimit të përgjegjshëm të
emetimeve të karbonit nga Shqipëri
në terma afatgjatë. Procesi
skizofrenik i vendimarrjes për
termocentralin me qymyr të
Durrësit i realizuar deri tani nuk e
tregon këtë.

  Sa për ENEL-in, spostimi i
prodhimit të energjisë në një vend
jo komunitar, ku reforma e BE për
skemën e tregëtimit të emetimeve
të karbonit mungon dhe për
rrjedhojë prodhimi i energjisë nga
qymyri nuk bëhet shumë i

shtrenjtë, është katërcipërisht
përfitues. ENEL-i, në ketë mënyrë,
mënjanon kostot shtesë të
shkaktuar nga kjo reformë dhe në
të njëjtën kohë plotëson kërkesat
për energji në vend (Itali). Kosto e
ndotjes sigurisht që nuk do tu
mbetet italianëve.

MENDIMET E SPECIALSTIT
 Në kuadër të debatit publik, të hapur nga Qendra e Grupimit “EKOLEVIZJA”

Gjatë vizitës së tij në Shqipëri në 26 tetor, Ministri i
Jashtëm italian, Gianfranco Frattini, premtoi një
integrim më të shpejtë në EU dhe NATO, si dhe

liberalizim të vizave për Shqipërinë, duke nënvizuar
interesin për “zhvillimin e projekteve energjitike për

të cilat ka nevojë Italia”. Frattini u akuzua nga media
shqiptare për kushtëzim të liberalizimit të vizave nga

projektet e gjenerimit të energjisë elektrike, duke
përfshirë dhe centralin e Durrësit.

ENEL-i, me spostimin e prodhimit të energjisë në një
vend jo komunitar, ku reforma e BE për skemën e
tregëtimit të emetimeve të karbonit mungon dhe
për rrjedhojë prodhimi i energjisë nga qymyri nuk

bëhet shumë i shtrenjtë, është katërcipërisht
përfitues. Kosto e ndotjes sigurisht që nuk do tu

mbetet italianëve.

    Ndërsa kryeministri Berisha
përpiqej t’i bënte presion
Prokurores së përgjithshme, e cila
po investigonte aferat korruptive,
pronat e Fazlliç në Durrës u
bllokuan. Në 5 nëntor u bë një
seancë dëgjimore për çështjen
Fazlliç. Në 7 nëntor, Ministri i
Ekonomisë, Tregëtisë dhe
Energjisë, me anë të një note

zyrtare, mohoi “akuzat false që
kanë qarkulluar së fundmi në
mediat Shqiptare” rreth
korrupsionit për pronat e Porto
Romano.

Vetëm tre ditë më pas, këshilli
rajonal i rregullimit të territorit në
Durrës aprovoi ndërtimin e parkut
energjetik, 810 ha, në Porto
Romano, i promovuar nga ministria

 Të nderuar miq.
 Është një artikull me shumë

vlera dhe njëkohësisht një problem
me rëndësi për të gjithë.

  -Pse duhet të ndërtohet në
Durrës, me qymyr, dhe të prodhojë
energji për Italinë e të mos
ndërtohet p.sh në Itali.?

  -Ku do të merret qymyri, kush
do ta marrë dhe si do të vijë në
Shqipëri?

  -Sa do të shtohet ndotja në
ajrin tonë,  prandaj, ndofta, nuk e
duan në Itali?

  -Pse duhet të bëhemi vend
prodhimi dhe eksportimi i energjisë
ne, që edhe këtë vit do të vuajmë
mungesa të zgjatura energjie, do të
prodhojmë energji atomike 1200
MW, nga gazi 1000 MW, nga era
parqe 500, 350, 250 MW etj. Kujt i
intereson kjo dhe kur do të
ndërtohen këto vepra. (Ndoshta

Thoma MEKSI, ish Drejtor i Përgjithshem i KESH-it, 1991-1992, specialist i
projektimeve energjetike, që prej vitit 1959.

s’dihet se kur do të mbarojë?
  Kaskada e Drinit prodhonte

më përpara deri në 5.500 milion
KWh në vit e tani, mbasi u
reabilitua (!?), prodhon vetëm
4.000 milion? Apo duhet medoemos
të importohet, me tendera të
dyshimtë (deri sa, edhe një
kompani e vogël shqiptare, ofron
edhe fiton import energjie për KESH-
in !) energji me rreth 200 milion Euro
në vit.Kujtoni që Bushati kushton
vetem 160 milionë dhe nuk u kujtua
njeri ta ndertojë.

Mos ndiqni programet e
Qeverisë, ato vlejnë deri në qershor
2009, pastaj shohim e bëjmë.

Të dashur miq, luftoni sa të
mundeni e si të mundeni, se të gjithe
këto programe janë në mendjen e
disa njerzëve, nga të cilët asnjë nuk
është specialist si ju, dhe në
moshën tuaj.

Ja ndikimi i parë mjedisor që
ka shkaktuar ndërtimi i
pontilit nr. 1 në Porto

Romano:
Vija bregdetare ka

ndryshuar  duke hyrë rreth
30 metra në thellësi të tokës
(shihni vijën e bunkerëve)

ndërsa, matanë pontilit, deti
është larguar rreth 30

metra. Ndërkohë po mbaron
pontili i dytë .

Po pas 50 vjetësh çfarë do
të ndodh?

Studimi mjedisor nuk
ekziston.
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 (vijon nga numuri i kaluar)

EVOLUCIONI I
INFORMACIONIT MJEDISOR

Të dhënat e ofruara nga
Barometri Mjedisor i CEIA,
mbështeten në përgjigjet e
gazetarëve të mjedisit,  nga të cilët
22 (nga 25 ) mendojnë se
informaconi mjedisor i
transmetuar nga media është i
pamjaftueshëm, ndërkohë që
vetëm 3 e quajnë atë të
mjaftueshëm. Asnjeri nuk e
konsideron atë të tepruar

SI TRANSMETOHEN NE
MEDIA ÇESHTJET

MJEDISORE?
   Midis gazetarëve të mjedisit

nuk është arritur akoma një
mirkuptim përsa i përket motiveve
që e bëjnë informacionin mjedisor
të pamjaftueshëm.18% e votave
të të komunikuarve të bëra nga
CEIA tregojnë se ky volum i pakët
është pasojë e vështirësisë së të
kuptarit të informacionit mjedisor
nga popullata e gjerë.14% e
konsiderojnë se prapseprapë
motivi kryesor është tipi i
informacionit i cili mund të jetë i
mërzitshëm.Një tjetër 14% -she e
gazetarëve mendon se sasia e
pakët e informacionit mjedisor të
publikuar rezulton nga
përmbledhja e këtij informacionit
nga kompanitë mediatike, në
mënyrë që të mos humbasin
audiencën dhe lexuesit. Për 13%
të votuesve gazetarë, problemi
kryesor qëndron në faktin se,
megjithëse njerëzit e konsiderojnë
informacionin mjedisor një nga më
interesantët, ata e shohin veten

si të paaftë për të bërë diçka në
lidhje me të.11% mendojnë se
thelbi i problemit është se shumë
botues nuk i njohin mirë çështjet
mjedisore për të cilat ato
shkruajnë, dhe kjo gjeneron një

injorancë të përgjithshme mes
popullatës, për atë që ata janë të
aftë të bëjnë në lidhje me mjedisin

PSE MEDIA TRANSMETON
SHUME PAK INFORMACION

PER MJEDISIN?

Një nga faktet që mund të
shpjegojë vështirësitë publike në
të kuptuarit e informacionit
mjedisor lidhet me burimin e
informacionit. Gazetarët marrin
informacion nga burime qeveritare,
në vënd që të konsultohen me
ekspertë, apo alternativa të tjera
burimi. Burimet që përdoren
përgjithësisht nga gazetarët
specialistë, janë burime
istitucionale, ndërkohë që
komuniteti shkencor zë një pjesë të
vogël, dhe nuk konsultohen as me
OJF. Si rregull i përgjithshëm, ka një
mbizotërim të asaj “që është
politike” në gazetarinë e
specializuar. Kjo tendencë drejt
politizimit në informacionin mjdisor
është tregohet me faktin, se gjatë
takimeve ndërkombëtare për
mjedisin, mbulimi mediatik varet

nga prezenca e liderave të shetit,
që është thelbësore dhe e
nevojshme.Ky rregull u provua në
konkluzionet e kërkimeve të bëra
nga CEIA për menyrën se si media
raporton për Samitet,  duke

analizuar raportet në pesë media
spanjolle në nivel lokal,  rajonal
dhe kombëtar.Nga analizat e
informacionit të publikuar në
gazeta, u vërtetua se media
preferon të përdorë liderët politikë
apo anëtarë të Administratës

Publike si burim informativ, në
vend të  komuniteteve shkencore,
organizatave private apo
OJF.Rezultatet e këtij studimi janë
reflektuar si më poshtë.

Grafiku i referimeve të bëra për
tipe të ndryshme burimesh gjatë
mbulimit nga media të Samitit të
Tokës 1992.

Kush e siguron informacionin
më të vlefshëm mjedisor?

Rreth 46% e gazetarëve
mjedisorë konsiderojnë se
informacioni mjedisor duhet të
përfshijë këndvështrime të
ndryshme. Ata gjithashtu
mendojnë se opinionet më
interesante dhe ato më me vlerë,
që ndihmojnë në të kuptuarit e
informacionit mjedisor, janë
zakonisht informacionet e dhëna
nga ekspertë të fushës së mjedisit,

dhe nga anëtarë të komuniteteve
shkencore (35%),
ashtu edhe nga
grupet të lidhur
me mjedisin
(19%). Gazetarët
europianë e
vendosin infor-
macionin zyrtar
në vendin e
fundit (4%).

 Për pyetjen e mësipërme,
nëpërmjet telefonit të gjelbër,  u
kontaktuan 26 persona, nga të cilët
: 12 me arsim të lartë, 9 me arsim të
mesëm dhe 5 me arsim të ulët.

   -19 (79 %) nga të intervistuarit
(11 me arsim të lartë dhe 8 me arsim
të mesëm) kanë mendimin se
menaxhimi i mbetjeve urbane ka një
përmirësim nga gjashtë mujori i
parë, e aq më tepër nga fundi i vitit
të kaluar, kur pastrimi e largimi i
mbetjeve kaloi në kolaps për mbi
një muaj e gjysëm. Megjithatë
mendojnë se gjendja nuk është
plotësisht e normalizuar.

   - 22 persona (84 %) ngrenë
problemin e heqjes së mbatjeve

TELEFON I GJELBER 3
CILI ESHTE MENDIMI JUAJ PER MBETJET URBANE DHE PASTERTINE E  TIRANES DHE TE

ZONES KU JETONI?
nga ndërmarrjet e pastrimit në kohë
të papërshtatëshme, në mëngjes e
paradite, kur, sipas tyre koha më e
mirë është në mbrëmje vonë ose
natën. Kjo do të shmangë edhe
ndërhyrjen në trafik, sidomos në
zona të populluara më tepar e me
veprimtari më të lartë. Katër prej
tyre përmendin zonën e bllokut, ku
çdo paradite krijohet një bllokim i
trafikut gjatë largimit të mbetjeve
në pesë vendgrumbullime, që janë
dhe afër njeri-tjetrit.

   -18 (69 %) persona të
intervistuar shprehen se, përveç
ndonjë rasti sporadik dhe në zona
të vogla rreth qendrës, nuk bëhet
shplarja e rrugëve me ujë, që do të

sillte largimin nga ajri të pluhurit.
   -21 (81 %) të intervistuar kanë

vërejtje për rikonstruksionin e
rrugëve  që  zgjatet në mënyrë jo
normale për aq punë sa bëhet. Kjo
sjell ndotjen e ajrit dhe shtimin e
mbeturinave, për arsye se, edhe
makinat e ndërmarrjeve të pastrimit
e kanë nganjëherë të vështirë të
hyjnë aty ku po punohet.

   -25 (96 %) shprehin shqetësim,
përsëri për rrugët në rikonstruksion,
se, në dallim nga sa ndërtohej 3-4
vjet më parë, tani nuk ju lihen “
xhepa “ kazanëve të plehrave pranë
trotuarëve. Kjo sjell edhe ndotjen e
rrugëve nga shpërndarja e
mbeturinave, edhe bllokimin e

trafikut në to si psh. në rrugën e
Durrësit, tek Blloku, rruga “ Abdyl
Frashëri “, rruga e Kavajës te “ 21
Dhjetori”, lagje 7, 11, 5, 8 etj.., por
edhe shumë rrugë të tjera,
rikonstruksioni i të cilave është bërë
vitet e fundit. Mendimi është që, të
mos pranohet nga Bashkia asnjë
projekt rikonstruksioni, ku nuk
përfshihet ndërtimi i këtyre “
xhepave “.

  -Të gjithë të intervistuarit (100
%) ngritën problemin e vjedhjes së
kapakëve të pusetave të shkarkimit
të ujrave, që është bërë normal
menjëherë pas vendosjes së tyre.
Për këtë disa mendojnë një zgjidhje
si të kapakëve metalikë të elektrikut,

NJE MODEL I RI I KOMUNIKIMIT MJEDISOR PER EUROPEN

të cilët janë me mentesha të kapura
në beton, gjë që e bën pothuajse të
pamundur heqjen e tyre.

-16 (62 %) thanë se edhe
ndërgjegjësimi i banorëve nuk
është në lartësinë e duhur. Ka
persona që hedhin mbeturinat nga
dritaret, nuk i hedhin në kazanët e
mbeturinave, i vene zjarrin
mbeturinave, duke demtuar dhe
kazanet etj. Kurse për ndërmarrjen
e pastrimit nga komuniteti, as që
bëhet fjalë në shumicën e lagjeve.
Për këtë mendojnë se nga Bashkia
dhe Minibashkitë duhet të
ndërmerren fushata sensibilizimi
periodike, në bashkëpunim me
kryepleqtë, shoqatat etj..

Burimet që përdoren përgjithësisht nga gazetarët
specialistë, janë burime institucionale, ndërkohë

që komuniteti shkencor zë një pjesë të vogël, dhe
nuk konsultohen as me OJF.

Media preferon të përdorë liderët politikë apo
anëtarë të Administratës Publike si burim

informativ, në vend të  komuniteteve shkencore,
organizatave private apo OJF-ve

-Përgatitur nga Qëndra e Studimeve për Informimit Mjedisor, Instituti Katalan i Teknologjisë, Spanjë (CEIA)
- Publikuar nga EEA (European Environment Agency) Agjensia Europiane e Mjedisit
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E: Njerëzve ky informacion ju duket interesant , por nuk mund të bëjnë asgjë apo mund 
të bëjnë shumë pak në lidhje me të. 
F: Dëmton interesat politikë  
G: Dëmton interesat e kmpanive private.  
H: Gazetat janë të interesuara për numrin e lexuesve dhe të audiencës , sesa për cilësinë  e 
informacionit. 
I: Botuesit nuk njohin mjafteshëm në lidhje me ato që ato shkruajnë.   
J: Motive të tjera. 

 
      Pjestarë  të     Komuniteti  Privatë  Organizata  
 Administratës     shkencor                     joqeveritare 

OJF –të janë prodhuesit e parë
të informacionit mjedisor, sipas
40% gazetarëve të mjedisit
(europianë) që ju përgjigjën

sondazhit të CIEA-s. Gazetarët e
mjedisit janë në vend të dytë në
zotërimin e influencës në prodhimin
e infrmacionit mjedisor, siç u tregua
nga 27% e përgjigjeve.16%
mendojnë se organizatat qeveritare
janë prodhues të mëdhenj të
informacionit mjedisor ndërkohë që
13% mendon se gazetat dhe
televizionet luajnë rolin
kryesor.Vetëm 4% besojnë se
industria dhe kompanitë private
janë më influentet në prodhimin e
këtij lloj informacioni.

  Kush shfaq më shumë
influencë në prodhimin e
informacionit mjedisor?

Procesi kryesor i komunikimit
për këtë lloj informacioni janë
gazetat dhe televizionet (sipas)
gazetarëve të mjedisit që ju
përgjigjën pyetjeve.Vetëm 10%

mendon se revistat dhe librat e
specializuar janë burimet më të
rëndësishme ndërkohë që, një
përqindje e  vogël (8%) mendon se
vet popullata e mban veten të
informuar në çështjet e lidhura me
mjedisin, kjo nëpërmjet bisedave
informale.E njëjta përqindje
mendon se stacionet radiofonike
janë mjetet kryesore të përdorura
nga europianët për të marrë këtë tip
të specializuar informacioni
ndërkohë që asnjë nga votusit nuk
mendonte se konferencat në
shkolla dhe universitete do të ishin
një mjet për informimin publik.

 (vijon në numurin e ardhshëm)
Përgatiti Ana TOMORRI
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S. Clemons, nga Programi
Strategjik Amerikan, e quajti samitin
e fundit të G20 si një “mbledhje të
përgjumur për bashkëpunimin e
ardhshëm” dhe se po rikthehemi tek
vesi i vjetër i prodhimit të ulët e
konsumit të lartë.

Duke patur përpara për diskutim,
veç varfërisë, problemeve të
energjisë, të lidhura ngushtë dhe me
mjedisin, ky samit ju dedikua më së
tepërmi krizës së fundit të tregjeve
financiare.

   Dy ditë para fillimit të samitit,
G. Gardner dhe M. Renner, dy
përgjegjësat e studimeve e
kërkimeve mjedisore në Institutin
WorlWatch, dolën me një propozim
të detajuar për të tërhequr

vëmendjen e liderëve të G20. Ata e
quajtën këtë “ Problemi i Gjelbër
Global “. Kjo nismë e tyre, eshtë
mbështetur nga Programi Mjedisor
i OKB (i cili mblidhet në 1 dhjetor në
Europë)  dhe qeveria angleze. Pritet,
gjithashtu të mbështetet edhe nga
liderët e biznesit të qëndrueshëm e
miqësorë ndaj mjedisit.

G20 është një grup i 19
ekonomive  kombëtare të vendeve
më të industrializuara dhe Bashkimit
Europian. Sëbashku, këto vende
kanë 90 % të prodhimit botëror, 80
% të tregëtsë dhe dy të tretat e
popullsisë së globit.

Dy javë para konferencës për
klimën, dhe në të njëjtën ditë me
samitin e G20 (17 nëntor), sekretariati
i Konventës së OKB për ndryshimet
klimatike ka publikuar shifrat e
ndotjes, të cilat është pak të quhen

 Unë po mundohem të
komentoj vendimin e Sekretarit të
Përgjithshëm të OKB për
fokusimin e tij në një
qëndrueshmëri mjedisore si një
nga shtyllat e Synimeve të
Zhvillimit të Mijëvjeçarit.
Qëndrueshmëria mjedisore mund
të duket anësore në nevojat
njerëzore të adoptuara në vitin

2000. Por bota ka ndryshuar.
Shëndeti i sistemeve

ekologjike të Tokës do të jetë
vendimtar në aftësinë e saj për të
zbatuar Synimet e Zhvillimit të
Mijëvjeçarit. Qëndrueshmëria

mjedisore nuk është një synim
tjetër politik.

Ekonomia njerëzore ëhstë e
përfshirë në biosferën globale
dhe, nëse produkti i biosferës
është I pamjaftueshëm, ekonomia
njerëzore do të vuajë.

   Disa pjesë të ekonomisë
sonë ka akumuluar borxhe fiskale
të paqëndrueshme dhe ekonomia
globale ka mbledhur një borxh
masiv ekologjik, një borxh që do
të shtohet nëse ne nuk bashkojmë
zhvillimin e qëndrueshëm eko-
nomik me nevojat e 1.4 miliardë
qënieve njerëzore të zhytura në
një varfëri ekstreme.

   Sot, planeti ynë, po mban 6.5
miliardë njerëz.

Ky numur shtohet me 70
milion çdo vit dhe niveli i
konsumit global po shpejton të
rritet, si në Kinë apo në vende të
tjera që po hyjnë në epokën e

Deri kohët e fundit ekspertët
niseshin nga parimi që fetusi (fëmija
gjatë shtatzanisë) nuk prekej nga
ndotja e ajrit në të cilën ndodhej e
merrte frymë e jëma. Kjo u
kundërshtua me një studim të kryer
nga Universiteti i Bernës (Zvicër)
dhe paraqitur në Kongresin e
Shoqatës Europiane të
Pneumologjisë në Berlin. Studiuesit
analizuan cilësinë e ajrit të marrë nga
nënat gjatë shtatëzanisë dhe të
porsalindurit, gjatë gjumit, deri në
javën e pestë. Fëmijët me nëna të
ekspozuara në ajër të ndotur marrin
frymë 48 herë në minutë, nga 42 herë
që marrin ata që, nënat e të cilëve
kanë patur një ajër përgjithësisht të

konsumizmit. Modeli ekonomik që
ka mbajtur një progress ekonomik
të paprecedent për qindra miliona
njerëz në vendet e
industrializuara në
gjysëmshekullin e kaluar, nuk
mund të bashkojë nevojat në rritje
të mëse 8 miliardë njerëzve që do
të jetojnë në planet brenda

gjysmës së këtij shekulli.
  Ngjarjet e vitit të fundit na

kujtojnë që kolapsi i sistemit
ekonomik ka impakt real njerëzor
– dhe ky në varfërinë botërore,
ku varemi direct nga burimet

natyrore, ku fillimisht po vuajmë,
por do të vuajmë dhe më shumë :

-Në Haiti, impakti nga tre
uraganë të mëdhej këtë verë ka
çuditi me  shpyllëzimin e gjerë,
duke lënë miliona njerëz në

mëshirë të përmbytjeve e
rrëshqitjes së tokës.

-Në Afrikën perëndimore,
rënia e  peshkimit lokal ka rrënuar
mijra familje pa të ardhura jetese
e në shumë raste pa burim të
proteinave të nevojshme.

-Në hapësira të mëdha të
nënkontinentit Indian, pakësimi i
furnizimit me ujë të freskët ka
detyruar prodhimin e ushqimeve
dhe popullsinë të përdorin ujë të
papërshtatshëm për tu pirë.

Nga Arktiku në Ekuator klima
botërore po ndryshon me
shpejtësi – duke shkatërruar
sistemet ekologjike në çdo
continent, që nga pyjet, te oqeanet
e deri te uji i freskët.

Shumë shkencëtarë besojnë se
një pikë rreziku klimatik i
pastabilizuar mund të jetë afër,
duke çliruar një efekt serrë, të cilit,
për të ardhur deri këtu, i janë

dashur shekuj.
Fundi është i qartë : një

ekonomi që çliron, në mënyrë jo
të efektshme  intensivisht
karbon, i cili në kohën e kaluar ka
qënë i suksesshëm, nuk mund të
jetë i tillë në botën e sotme.
Planeti ynë është tashmë në një
rrezik vdekjeprurës të një kolapsi

ekologjik, impakti i të cilit duket
sikur nuk po vlerësohet.

 Të stabilizohet klima botërore
duhet, në mënyrë dramatike, të
reduktohet varësia nga
karburantët fosilë në ndryshimet

themelore të brezit tonë. Të
ndërtohet një system energjie i ri
është kryesore për të arritur
Synimet e Zhvillimit të
Mijëvjeçarit, një fakt i cili
përforcohet nga impakti
shkatërrues i rritjes së çmimeve
të naftës dhe karburantëve të jera
fosile që rrinë në krye për
varfërimin e botës në vitet e
fundit.

Këto lëndë nuk janë edhe të
mjaftueshme e të sigurta për një
furnizim me energji që i duhet
zhvillimit të plotë ekonomik.

Për këto është urgjente të
ndërtohet një ekonomi e
qëndrueshme, me sa më pak
karbon, që të përfshijë gjithë
nevojat njerëzore, por dhe në
ekuilibër me burimet natyrore të
botës.

Kjo përpjekje do të jetë një
mekanizëm i ri e i fuqishëm për
zhvillimin ekonomik, duke krijuar
mijra industri dhe miliona vende
pune në vendet e pasura, por
njëlloj edhe për ato të varfra.

   Në tetë vitet, që kur u
shpallën Synimet e Zhvillimit të
Mijëvjeçarit, bota ka kaluar mjë
rrugë të gjatë në të cilën është
kuptuar rëndësia themelore e
qëndrueshmërisë mjedisore për
njerëzimin.

 Është koha që liderët e botës
të përqafojnë këtë kuptim dhe të
fillojnë ndërtimin e një ekonomie
të gjelbër për shekullin e 21-të.

   G20 DHE MJEDISI
alarmante. Emetimet e gazrave serrë
në botën e industrializuar janë, për
periudhën 2000-2006, me një rritje
mesatare botërore prej 2.3 %. Kjo
për 40 vendet më të industrializuara.

 Që prej vitit 1999, vit i samitit të
parë për ndryshimet klimatike në
Rio de Zhaneiro, e deri në 2006,
rritja në disa vende, të cilat janë dhe
ndotës të mëdhenj, është : Në
shkallë botërore Australia me një
rritje prej 28.8 %; Kanada – 21.7 %;
Shtetet e Bashkuara – 14.4 %.
Ndërsa në Europë rekordin negativ
e mbajnë Spanja me një rritje 50.6 %
dhe Portugalia me 40 %.

Duhet kujtuar ajo që Ban
Kimoon shprehu, para takimeve të
fundit të G8 e G20, se kriza e fundit

e fundit financiare, nuk duhet të
influencojë në arritjet e
deritanishme dhe synimet në të
ardhmen për luftën kundër
ngrohjes globale e ndryshimeve
klimatike. Me këtë synim, në 1
dhjetor, Programi Mjedisor i OKB-
së mbledh në Gjenevë
politikëbërës, personalitete
ekzekutive të biznesit, analistë,
përfaqësues nga organizatat
joqeveritare e të shoqërisë civile si
dhe media për të lançuar “ Nismën
e Ekonomisë së  Gjelbër “. Objektivi
është të  vlerësohen kontributet e
investimeve mjedisore në zhvillimin
e ekonomisë, krijimin e vendeve të
punës, reduktimin e varfërisë, por
më e rëndësishmja reflektimi i këtyre
vlerësimeve në politikë, për tju
përgjigjur krizës ekonomike dhe për
të ardhmen. A.D.

Që prej vitit 1999, vit i samitit të parë për ndryshimet
klimatike në Rio de Zhaneiro, e deri në 2006, rritja e
emetimeve të gazrave serrë, në disa vende, të cilat

janë dhe ndotës të mëdhenj, është : Në shkallë
botërore Australia me një rritje prej 28.8 %; Kanada –

21.7 %; Shtetet e Bashkuara – 14.4 %. Ndërsa në
Europë rekordin negativ e mbajnë Spanja me një rritje

50.6 % dhe Portugalia me 40 %.

  NDERTIMI I NJE EKONOMIE TE GJELBER PER
SHEKULLIN E RI

 Letër e C. FLAVIN, President i WORLDWATCH, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB

 Modeli ekonomik që ka mbajtur një progres
ekonomik të paprecedent për qindra miliona njerëz
në vendet e industrializuara në gjysëmshekullin e
kaluar, nuk mund të bashkojë nevojat në rritje të

mëse 8 miliardë njerëzve që do të jetojnë në
planet brenda gjysmës së këtij shekulli.

Sot, planeti ynë, po mban 6.5 miliardë njerëz. Ky
numur shtohet me 70 milion çdo vit dhe niveli i
konsumit global po shpejton të rritet, si në Kinë
apo në vende të tjera që po hyjnë në epokën e

konsumizmit

JO VETEM PER KURIOZITET

 TE PORSALINDURIT DHE
NDOTJA E AJRIT

pastër. Sa më tepër ajri është i ndotur,
aq më të shpeshta janë frymëmarrjet,
aq më i madh është vëllimi i ajrit të
thithur dhe po ashtu edhe më i lartë
është rreziku i inflamacionit të
sistemit respirator.

Studimi përfshinte tre elementë
të ndotjes atmosferike : rritjen e
shkallës së ozonit, atë të dioksidit të
azotit dhe PM (pjesëzat e imta).



8

Adresa e redaksisë: Ish- klinika qeveritare, shkalla 3, kati IV, Tiranë
Tel.: 04 234 851, Cel.: 068 21 82081 e-mail: ekolevizja@yahoo. com

TIRAZHI: 600 KOPJE

EDITORI – Xhemal MATO
KRYEREDAKTOR – Agim DALIPI

S
 T

 A
 F

 I

GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
• 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 - Merita Mansaku
• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci
• Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Berat

- Genta Decolli
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
• Qendra për Komunikimin Elektronik, Tiranë – Ladi Balla
• Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë - Haziz

Marku

• Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti
• Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron Deliu
• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani
• Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,

Gjirokastër – Luan Pogaçi
• Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi

Hymetllari
• Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
• G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
• AULEDA, Vlorë
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë -

Ismail Hysa

CMYK

KY NUMUR I GAZETES “ EKOLEVIZJA “ SPONSORIZOHET NGA
REC QENDRA RAJONALE E MJEDISIT SHQIPERI DHE NGA
PROGRAMI “ FORCIMI I SHOQERISE CIVILE SHQIPTARE PER NJE
MJEDIS ME TE MIRE “ MBESHTETUR NGA MINISTRIA E JASHTEME
E HOLLANDES.

• 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 Mjeksisë

dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
• Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi
• Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
•  Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi
•  Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim

Shyle.
•  EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magda CARA

Toka mund të përballet me një
epokë të re akullnajash dhe kjo,
sipas shkencëtarëve, pas 10 mijë
vjetësh. Kjo bëhet e ditur nga një

studim i Universitetit të Torontos
(Kanada). Por bashkautori i
studimit, Thomas Crowley, nxiton
të thotë që në fillim se “s’është

OKB NDALON DUHANIN
Me një vendim të Ansamblesë

së Përgjithëshme të OKB-së dhe
të Strukturave të saj organizative,
në gjithë mjediset e Pallatit të
Qelqtë ndalohet, jo vetëm pirja e

duhanit, por edhe shitja e tij. Kjo
do të zbatohet jo vetëm në selinë
qëndrore, por në të gjithë zyrat e
institucionet e OKB-së në mbarë
botën. Ky vendim u përshëndet
nga organizatat mjedisore në
gjithë globin.

Qendra Rajonale e Mjedisit
për Europën Qendrore e Lindore
(REC) Zyra në Shqipëri, me
mbështetjen e Ambasadës së
Mbretërisë së Vendeve të Ulëta,
njofton hapjen e thirrjes për
pranimin e Projekt Propozimeve
nga Organizatat Jofitimprurëse
për mbështetje në kuadër të
Fondit Special Holandez 2
“Projekte Mjedisore me Nisma
Vendore”.

   Komponenti i Granteve i këtij
Programi do të identifikojë dhe
mbështesë projekte të OJF-ve që
rezultojnë në ndryshime pozitive
të kushteve mjedisore dhe nxisin
e përmirësojnë proceset gjithë-
përfshirëse të planifikimit
mjedisor, vendimmarrjes
mjedisore dhe nivelin e
ndërgjegjësimit për mjedisin. Me
anë të këtij programi synohet që:

• të përmirësohet procesi dhe
rezultatet e planifikimit mjedisor
në nivel vendor;

• të mbështetet përmirësimi
dhe rehabilitimi i kushteve
mjedisore dhe jetesës për
komunitetet vendore;

• të nxitet bashkëpunimi
ndërmjet aktorëve të ndryshëm
për mjedisin;

• të përmirësohen nivelet e
pjesëmarrjes dhe ndërgjegjësimit
të publikut për mjedisin.

Programi parashikon tre lloje
grantesh, në varësi të shumës
maksimale në dispozicion për
secilin grant:

• grante të vogla
shuma në lekë e barazvlefshme me
5.000 EUR

• grante të mesme

 EPOKE AKULLNAJASH PAS 10.000 VJETESHEPOKE AKULLNAJASH PAS 10.000 VJETESHEPOKE AKULLNAJASH PAS 10.000 VJETESHEPOKE AKULLNAJASH PAS 10.000 VJETESHEPOKE AKULLNAJASH PAS 10.000 VJETESH
nevoja të shtypim butonin e
panikut dhe nuk do të thotë që
njerëzimi s’duhet të luftojë më
kundër ngrohjes globale, që është
problemi akut “.

   Studiuesit,  me bazë në
Britani dhe Kanada, thanë javën
e kaluar se gazrat nga efekti serrë
mund të shkaktojnë, që në të
ardhmen të krijohet një ngricë, e
cila do të mbulonte një pjese të
madhe të Kanadasë, SHBA-së,
Europës e Rusisë me akull të
përhershëm. Planeti mund te
perballet me nje ngrice me te keqe
se ajo e Epokes se Akullnajave
duke filluar qe as 10000 vjetesh,
duke iu dhene shoqerive te
ardhshme shkak per shqetesim.
Kjo eshte e kunderta e ngrohjes
globale, thane shkencetaret diten

e merkure. Studimi mbështetet në
të dhenat e marra nga fosile detare
por, edhe nga shmangia e orbitës
së Tokës në mijëvjeçarët që vijnë.

Studimi vëren se në
këndvështrimin gjeologjik, do të
thotë që ngricat fillojnë që  nesër
por mund të mos ndodhë per
dhjetëra mijëra vjet. Në epokën e
fundit të Akullnajave, nivelet e
detrave ranë me rreth 130 metra
dhe pjesa më e madhe e Rusisë u
shkëput si një copë e madhe akulli.
Crowley u shpreh se na mbetet
edhe shumë kohë për të diskutuar
mbi nivelin e duhur te efektit serrë
dhe shton. “Jam i bindur se disa
gazeta do të shkruajnë se “CO2
është i mirë për atmosferen”, ose
“CO2 na bën mirë”, por kjo nuk
është e vërtetë.”

Shkurt nga bota

PANELE ME TE
EFEKTSHME DIELLORE
Shkencëtaret e Institutit

Politeknik Rensselaer, në Neë
York, kanë krijuar një shtresë të
re kundër reflektimit, që rrit
efektshmërinë e paneleve diellore
dhe lejon rrezet e diellit të
përthithen nga pothuaj të gjithe
këndet. Këtë e arritën duke
përdorur aparate projektimi -
nanoteknologjike në nivel
molekular. Një qelizë e patrajtuar
silici, që përbën panelet diellore,
absorbon mbi 2/3 e rrezatimit
diellor që ai merr. Por me shtresën
e re nanoteknologjike, kjo shifër
rrite në 96.21 %.

 KORALET ARTIFICIALE -
EKSPERIENCE E RE

  Në një lagunë bregdetare në
jug të Japonisë brezi koralor, i
cilësuar nga më të bukurit, është
zvogëluar në 20 % gjatë 20
vjetëve të fundit. Për ta rikthyer
në gjendjen e mëparëshme,
shkencëtarët kanë menduar të
“rimbjellin” korale të reja në këtë

zonë. Ideja është të kultivohen
korale të vendosura artificialisht
në mbajtëse prej qeramike të cilat
më pas do të zhyten në
boshllëqet e krijuara.

  Drejtuesit e projektit në
Bashkimin e Shkencës e
Teknologjisë Detare të Tokios
thonë se : “ Asnjëherë nuk është

krijuar ndonjë brez koralor në
mënyrë artificiale. Por ne
mendojmë se do t’ja arrijmë kësaj
brenda dhjetë vetëve.”

   Studiuesit e teknologët kanë
filluar mbjelljen në qeramikë 6000
korale dhe gjatë 18 muajve në
vazhdim do t’i “ mbjellin “ ato në
fondalet detare.

shuma në lekë e barazvlefshme me
15.000 EUR

• grante të mëdha
shuma në lekë e barazvlefshme me
40.000 EUR

    Për kërkesat dhe kushtet e
aplikimit për këto grante shikoni
Udhëzuesin për Përgatitjen e
Projekt Propozimeve. OJF-të
aplikuese duhet të plotësojnë
kushtet dhe kriteret e paraqitura
në Udhëzuesin e plotë dhe të
plotësojnë Formatin e Aplikimit për
Projekt Propozime, që gjenden në
zyrën e REC në Shqipëri, ose në
adresën e mëposhtme në internet:

http://albania.rec.org/Projects/
Grante/TF2/TF2_grante.html

Vini re: Udhëzuesi për
përgatitjen e Projekt Pro-
pozimeve është rishikuar së
fundmi. Bëni kujdes që të merrni
dokumentin e rishikuar në
korrik 2008.

Afati i dorëzimit të Projekt
Propozimeve ështe: 19 Dhjetor
2008.

Projekt propozimet duhet të
paraqiten, në origjinal, në zyrën e
REC në Shqipëri brenda datës së
caktuar.

Për më shumë informacion
lidhur me këtë program mund të
kontaktoni, në zyrën e REC në
Shqipëri me:

Alken Myftiu, e-mail:
grants@albania.rec.org; tel/faks:
+355 4 2232928;

REC Shqipëri
Rr. Ismail Qemali, Nr. 27
Kutia postare 127, Tiranë,

Shqipëri
Internet: http://albania.rec.org

THIRRJE PËR PROJEKTE MJEDISORE
PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE


