
Botim i Shoqatave Mjedisore “EKOLEVIZJA“    Numri 158     Viti i nente i botimit       Nentor 2012          

 

QEVERITARE, QYTETARE E 

FSHATARE ! 

SHPYLLESIMI PO 

RREZIKON SIGURINE E 

VENDIT TONE. SA PEME 

KENI MBJELLE KETE MUAJ 

DHE KU JANE MBJELLE? 

  Ndertimi i 443 hidrocentraleve të vegjël në 6 lumenjtë tanë në tërësi nuk 
përbën një zhvillim të qëndrueshëm. Për shumë politikanë që ndërtojnë 
dhe ndjekin politikat e zhvillimit, ky konstatim nuk ngjall ndonjë 
shqetësim sepse ata vet nuk e kuptojnë rëndësinë e zhvillimit të qëndrue-
shëm. Edhe për shumë ekonomistë që këshillojnë qeveritarët tanë nuk ka 
vlerë sepse ata nuk janë për zhvillimin e qëndrueshëm por për një zhvil-
lim agresiv, mundësisht brenda 4 vjetësh të qeverisjes së tyre, pasojat 
negative të këtij zhvillimi do t’i pësojnë të tjerët shumë vite më vonë. Por 
po t’ja thuash këtë një ekonomisti evropian me siguri do të alarmohej, në 
fjalorin shqip do të thoshte : “ku ju çon mushka”. Po përse është një 
zhvillim i paqëndrueshëm ndërtimi i hidrocentraleve kur ato japin një 
energji të pastër; nuk çlirojnë gazra ndotës dhe CO2 ;  vënë në shfrytëzim 
energjinë e ujërave tona të bollshme që derdhen kot në det,  lehtësojnë 
problemin kryesor të një vendi, energjinë, duke ulur  importin e energjisë 
elektrike; reduktojnë humbjet në transmetim dhe shpërndarje duke  
përmirësuar furnizimin me energji elektrike në zonat e thella etj. Është e 
vërtetë që të gjitha këto qëndrojnë dhe s’ka asnjë ekologjist  dhe 
ambientalist që të jetë kundër energjisë së rinovueshme që merret nga një 
hidrocentral, në qoftë se e shohim problemin më gjerë. Del 
bishti me i rëndë se sqepari- si i thotë populli në këto raste.  

   HECET E VEGJEL DHE PASOJAT E MEDHA 

 

NDOTJE  E  AJRIT  NE  NIVELE  TE  LARTA 
Organizata Botërore e Shëndetësisë, me ndihmën e së cilës janë vendosur dhe 
aparaturat në qendër të Tiranës ka renditur Shqipërinë ndër vendet me nivel më të 
lartë ndotjeje.Niveli i ndotjes së   ajrit në kryeqytetin shqiptar mbetet i lartë, 
pothuajse 2 herë më i lartë se normat e lejuara. Nga matjet e kryera nga 
specialistët e Institutit të Shëndetit Publik në fillim të tetorit, rezulton se 
parametrat e ajrit kanë një nivel ndotjeje dy herë më të lartë se normat e lejuara .  

“PRAKTIKA INOVATIVE NE BIOTURIZEM” 
Organizatat e Biologeve te Shqiperise (BOA) dhe Trekendeshit Kulturor te Pre-

spes, (CTP), po zbatojne Programin Nder-kufitar IPA 2007-2013 Ky projekt 
nderkufitar do te mbeshtese zhvillimin e nje platforme te dyanshme te turizmit me 
e-sherbime qe te perfshije biznese Greke dhe Shqiptare ne zonen nder-kufitare te 
Korces dhe Prespes si dhe ndertimin e nje strukture dinamike per promovimin e 

avantazheve krahasuese ne kete zone.  
 

 
MODELET E MIGRIMIT GLOBAL DHE NDIKIMI NE POLITIKEN 

NDERKOMBETARE  
Nga Dorina IDRIZI  
  Raportet e fundit, duke iu referuar ngjarjeve ekstreme të motit si dhe stuhia e fuqishme 
Sandy, bën të ditur që ndryshimet klimatike, dhe 
veçanërisht rritja e nivelit të detit mund të ndodhin më 
shpejt sesa është parashikuar. Kjo ka ngjallur diskutime 
në publik dhe politikë,për sa i përket impakteve të 
mundshme të ndryshimeve klimatike në lëvizjen e 
popullatave, brenda dhe jashtë vendit njëkohësisht. 
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NDOTJE  E  AJRIT  NE  NIVELE  TE  LARTA 

  Niveli i ndotjes së   ajrit në kryeqytetin 
shqiptar mbetet i lartë, pothuajse 2 herë 
më i lartë se normat e lejuara.  
  Nga matjet e kryera nga specialistët e 
Institutit të Shëndetit Publik në fillim të 
tetorit , rezulton se parametrat e ajrit 
kanë një nivel ndotjeje dy herë më të 
lartë se normat e lejuara . Agron Deliu , 
specialist për ajrin në ISHP e ka ngritur 
shqetës imin  duke thënë se  : 
“Mesatarisht vlerat e cilësisë së ajrit në 
Tiranë, në pikën e qendrës janë rreth 2- 
2.5 herë mbi normat e lejuara. Në një 
shkallë klasifikimi ndërkombëtare me 
10 njësi, ku 4 është mirë, 7 është e 

rrezikshme dhe 10 është shumë e 
rrezikshme, Tirana si 9-mujor është 
7.5″. 
   Por kjo situatë paraqitet pothuajse e 
njëjtë dhe në rrethet kryesore te vendit, 
ku niveli i parametrave të ajrit tejkalon 
normat e lejuara të ndotjes , edhe pse në 
nivele më të ulëta se në Tiranë . 
  Organizata Botërore e Shëndetësisë, 
me ndihmën e së cilës janë vendosur 
dhe aparaturat në qendër të Tiranës ka 
renditur Shqipërinë ndër vendet me 
nivel më të lartë ndotjeje. Specialistët 
pohojnë se “tërheq vëmendjen fakti se 
përmbajtja në ajrin urban e grimcave  
(totale LNP e të respirueshme PM 10), 
si edhe e gazeve të krijuar kryesisht prej 
trafikut (NO2) nuk po njohin asnjë 
ulje”. Ky fenomen, sipas tyre, është 
indikator i efetshmërisë së ulët të 
masave të deritanishme për luftimin e 
ndotjes së ajrit. Strategjia e hartuar me 
asistentë të huaj që në vitin 2007  
tregon saktë se çfarë duhet të ishte bërë 
në këtë drejtim .  
  Sa i takon ndikimit në shëndet, ndotja 
e ajrit pakëson jetëgjatësinë e banorëve, 
në avancimin dhe keqësimin e 
sëmundjeve kard iovaskulare e 
respiratore, si dhe rëndon simptomat 
azmatike e të sëmundjeve akute 
respiratore të fëmijëve.  
  S p e c i a l i s t ë t  e  s h ë n d e t ë s i s ë 
paralajmërojnë se nëse nuk merren 
masa urgjente, humbja e pritshme e 
jetëgjatësisë në kryeqytet do të jetë 1- 2 
vjet për çdo banor .  
  Sipas një studimi në vendin tonë 
mendohet të ketë rreth 1400 raste të reja 
me kancer që shfaqen çdo vit dhe kjo 
për shkak të ndotjes së mjedisit . 

TRAJNIM PER VIGJILENCE , LOBIM 

DHE RRJETEZIM 

Qendra mjedisore EDEN në kuadër të 
projektit “Një bërthamë aktive 
organizatash monitoruese në Shqipëri - 
një faktor ndikues drejt integrimit 
Evropian” të mbështetur financiarisht 
nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për 
Shqipërinë (SOROS) organizoi në 
nëntor një trajnim me organizatat e 
shoqërisë civile për vigjilencën, lobimin 
dhe rrjetëzimin në drejtimin mjedisor. 
Organizatat të cilat u përzgjodhën për të 
marrë pjesë në këtë projekt dhe që u 
trajnuan për dy ditë ishin: Shoqata 
Rajonale e Pyjeve dhe Kullotave 
K o m u n a l e ,  Q a r k u  E l b a s a n ; 
Volontariato Internazionale per lo 
Sviluppo, Shkodër (VIS Albania); 
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes se 
Mjedisit Natyror ne Shqiperi (PPNEA); 
Shoqata e Bujqësisë Organike (SHBO).  
  Projekti vjen si nevojë e forcimit dhe 
rritjes së numrit të organziatave të cilat 
mund të rrisin aftësitë e tyre në drejtim 
të vigjilencës dhe lobimit ndaj 
problematikave mjedisore si dhe 
rrjetëzimin ndërmjet organizatave. 
Qendra mjedisore EDEN është një nga 

organziatat e pakta që ka të përfshirë në 
metodikën e saj të punës monitorimin 
lobimin ndaj problematikave mjedisore. 
Këtë eksperiencë të saj dëshiron ta 
ndajë dhe ta ushqejë edhe në organziata 
jo vetëm të Tiranës, por të qyteteve të 
t jera të ci lat mund të bëhen 
bashkëpunues të fortë për të trajtuar 
probleme të ndryshme mjedisore në 
nivel  kombëtar.   Pjesëmarrësit morrën 
një infomacion për vigjilencën duke 
pasur dhe shembuj konkret të 
procedurave që ndiqen në Shqipëri dhe 
në Maqedoni, të lobimit dhe të 
rrjetëzimit ku rrjeti CEE BankWatch 
është rasti më i mirë për të treguar një 
strukturë aktive rrjeti organizatash.  
Trajnimi u zhvilluar nga Z. Zarko 
Koneski ekspert i huaj nga organizata 
maqedonase Ekozvest/Ekosense, 
anëtare e rrjetit CEE BankWatch. Qedra 
EDEN është organzata partnere e rrjetit 
CEE BankWatch në Shqipëri, i cili 
është aktiv në rajonin e Europes 
Qëndrore dhe Lindore në monitorimin e 
a k t i v i t e t i t  t e  In s t i t u c i o n e v e 
Ndërkombëtare Financiare. 

ANTIBIOTIKET  –  VETEM  NJE  MALL  TREGU 

SI  TE  TJERET  

Antibiotiket jepen ne menyre abuzive 
nga mjeket e familjeve kryesisht, por 
shpesh edhe ne sherbimin spitalor.  
Ministria e Shëndetësisë do të kalojë në 
sitë recetat e mjekëve, të cilet japin 
antibiotikë pa kriter, por edhe të gjitha 
farmacitë që japin antibiotik pa recetë .  
  Sipas studimeve te kryera, rreth 50 për 
qind e antibiotikëve që përshkruhen 
nëpër receta jepen në mënyre të gabuar 
pa qene e nevojshme, ndërkohë që një 
pjesë e mirë buxhetit shkon për 
antibiotiket duke lene sëmundjet e tjera 
pa trajtuar. 
  Drejtori i Politikave ne Ministrine e 
Shendetësisë Pëllumb Pipero shprehet 
se nga hena do te ngrihet nje task force 
p er  t e  f renu a r  p ërd or imin  e 
antibiotikeve te panevojshem.Ai 
deklaron se :  
  "Shumë farmacistë apo farmaci japin 
antibiotikë pa recetë. Po ashtu ka edhe 
shumë mjekë që në mënyrë të 

p a p ë r g j e g j s h m e  p ë r s h k r u a j n ë 
antibiotikë me një copë letër xhepi dhe 
jo me recetë. Të gjitha rastet që do të 
konstatohen do të jenë në fokus të task 
forcës për të mundësuar që të mos 
abuzohet me antibiotikët. Më shumë se 
45 për qind e fondit të medakimenteve 
në sistemin tonë shëndetësor e hanë 
antibiotikët në mënyrë abuzive dhe ne 
lëmë pa trajtuar sëmundje të tjera 
shumë të rëndësishme për qytetarët" .  
  Task forca do te marre masa 
administrative deri ne heqjen e licenses 
per farmacite. Per te nisur nje fushate 
kunder perdorimit te antibiotikeve 
Minsitria e Shendetesise dhe Instituti i 
Shendetit Publik kane organizuar nje 
aktivitet ne ambient te hapur per te 
sensbilizuar qytetaret per t'i thene ndal 
perdorimit te antibiotikeve. Ne menyre 
sinjifikative jane leshuar ne ajer disa 
tollumbace. 
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IMPAKTET NEGATIVE  TE  HEC-eve NE  MJEDIS  DHE  NE  JETEN  SOCIO-EKONOMIKE  

Në kuadër  të miniprojektit “Ndikimet e 
ndërtimit të hidrocentraleve në lumenj”, 
mbështetur nga WWF dhe zbatuar nga 
o r g an i za t a t  mj ed i s o r e  IN C A, 
Ekolëvizja,  Eden dhe PPNEA u organi-
zua një workshop për ndërgjegjësimin e 
grupeve të ndryshme të interesit dhe 
studentëve mbi impaktet e hidrocen-

traleve në mjedis dhe në jetën socio-
ekonomike. Ky miniprojekt u fokusua 
në fshatin e Vërtopit, Berat (një fshat 
ku është ndërtuar  një HEC i vogël me 
fuqi 1.52 MW). Në këtë workshop 
morrën pjesë përfaqësues nga komuna e 
Vërtopit, banorë të Vërtopit, organizatat 
lokale, studentë etj. 
  Workshopin e hapi z. Zamir Dedej, 
president i INCA-s, i cili shpjegoi për të 
pranishmit se nuk është apriori kundër 
ndërtimit të HEC-eve. Ideja është se 
HEC-et prekin disa vlera të natyrës, dhe 
nëse bëhet bilançi midis përfitimeve 
energjitike dhe atyre natyrore dhe tur-
istike, ky del negativ. Aktualisht ka një 
politikë për ndërtimin e HEC-eve.   
  Janë 120 HEC-e të vogla të vëna në 
funksionim, për të cilat komunitetet nuk 
kanë dhënë opinionin e tyre. Për-
menden shpesh të mirat e HEC-eve, si 
punësimi dhe energjia. Por këto shpesh 

nuk shkojnë në përfitim të komunitetit 
ku ndërtohet HEC-i.  
  Probleme të tjera të ndërtimit të HEC-
eve të cilat ngriti z. Dedej në takim 
ishin:  
 -Nuk ka kapacitete institucionale për 
kontroll. Ka më shumë interes të rritet 
efiçenca e energjisë. Sot humbet 40% e 

energjisë. Ligji kërkon kryerjen e 
vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe të 
vlerësimit strategjik mjedisor. Ky i 
fundit nuk kryhet, megjithëse vetë 
ministri i Mjedisit ka thënë se duhet 
kryer.   
  -Korrupsioni është i përhapur. Ai e 
bën më tërheqës ndërtimin e HEC-eve.  
  -Mungon ndërgjegjësimi i publikut për 
zhvillimin e qëndrueshëm.  
  Shpesh energjia nuk shkon për komu-
nitetin. Kemi projekte të mëdha, por 
duhet të nxisim decentralizimin në 
prodhimin e energjisë. Rritja eko-
nomike prej 3%-4% që sjellin hidrocen-
tralet nuk është kaq e madhe sa për-
fitimi nga turizmi. 
   Ne flasim për energji të rinovueshme, 
por investojmë vetëm për HEC-e. 
Ndërkohë bota investon dhe për energji 
diellore, biomasë etj. BE kërkon që deri 
në 2020 20% e energjisë duhet të jetë e 

rinovueshme. Italia thotë se deri në 
2016 do të marrë nga Shqipëria energji 
sa 2/3 e prodhimit energjitik të 
Shqipërisë në vitin 2009. Italia 
gjithashtu planifikon të blejë energji 
nga Mali I Zi, Bosnje Hercegovina etj. 
A duhet të shkatërrojmë lumenjtë tanë 
që të plotësojë objektivat Italia?  
  Më tej z. Dedej vijoi fjalën e tij: Ka 
një projekt “Dinaric Arc Sustainable 
Hydropower Initiative”, të realizuar nga 
WWF, në kuadër të të cilit po studiojmë 
dhe situatën në Shqipëri. Na duhet një 
vlerësim strategjik mjedisor i cili të 
përcaktojë se ku nuk duhen ndërtuar 
HEC-e. Duhet të rriten kapacitetet e 
organeve vendore dhe të OJF-ve për të 
studiuar problemin e HEC-eve.  
 Xhemal Mato: Janë dhënë 443 liçensa 
për H/C-e dhe po të shtojmë këtu dhe 
me dhjetra h/c-e që janë ndërtuar më 
parë në këta lumenj,  del se në 6 
lumenjtë tanë është një numër i 
frikshëm investimesh që do t’i tjetërsoj 
përfundimisht  këto ekosisteme. I bie 
mesatarisht rreth 80 h/c-e në çdo lumë 

së bashku me degëzimet e tij. Dihet se 
një HEC me digë dhe me basen avullon 
10% më shumë ujë nga lumi, se sa në 
rastin se diga nuk do te ishte. Në fakt 
shumica e h/c-eve janë me turbinë ne 
rrjedhje por dhe këtu një hidrocentral 
mund të ketë një ndikim të pranueshëm, 
ndërsa 80 të tillë mbi të njëjtin 
ekosistem kanë një ndikim kumulativ 
mjaft të rrezikshëm, si në proccesin e 
ndërtimit të tyre dhe përgjatë gjithë 
kohës së shfrytëzimit. Peshqit e 
lumenjve dhe veçanërisht trofta e lumit 
që kërkon të depozitojë vezët për tu 
shumuar në pjeset e sipërme të rrjedhës 
lumore do të ndalohet nga gjithë këto 
ndërtime, tunele dhe turbina. Po e njëjta 
gjë do të ndodhë me ngjalat. Pra 
ekonomia jonë e peshkut që dikur 
merrte 110 kv peshk në këto ujëra do të 
reduktohet në zero. E njëjta gjë do të 
ndodhë dhe me speciet e tjera që 

ushqehen me peshqit si psh lundërza. 
Pra në tërësi biodiversiteti i 
ekosistemeve të lumenjve do të pësoj 
një ndryshim drastik që kanë dhe  
rrjedhojë ekonomike. Këto vendime për 
ta përdorur energjinë e ujërave të 
lumenjve nuk janë konsultuar aspak dhe 
me komunitetet që merren me 
ekonomitë e peshkut, as me 
ekonomistët bujqësor të cilët mbijetojnë 
në sajë të ujit që vjen nga këta lumenj, 
as me sipërmarrësit e turizmit në 
rrjedhat e lumenjve (psh në kanionet e 
Osumit apo te Vjoses) apo në bregdetin 
ku derdhen këta lumenj ku ekulibri 
midis detit dhe lumit do prishet më 
shumë në favor të detit, siç ka filluar të 
ndodh dhe do të humbasim sipërfaqe të 
mëdha të tokave bregdetare nga 
përmbytjet e detit. Ne Ishëm deti është 
kthyer në kufinjtë që ka pasur në 1912 
që do të thotë se deti ka avancuar rreth 
2 km në thellësi të tokës. 
Të gjitha këto tregojnë se ky vendim ja 
ka dhënë pa të drejtë ujin e lumenjve 
vetëm energjisë. Nuk është bërë asnjë 

studim i integruar për të parë nevojat e 
ekonomive te tjera, bujqësisë, 
peshkimit, turizmit, biodiversitetit dhe 
peizazhit si vlerë natyrore. Mund të 
justifikohen investitorët se çdo hec ka 
një studim të vlerësimit mjedisor por 
nuk mund të shpëtojnë nga përgjëgjesia 
as pushtetarët që po e nxisin këtë furi 
investimesh pa bërë më parë një studim 
strategjik mjedisor të cilat përbëjnë 
pasurinë natyrore më të madhe të vendit 
tonë. Sipas ekspertëve të energjetikës e 
gjithë sasia e energjisë që do merret nga 
këto HEC-e do të jetë 3-4% e gjithë 
energjisë që prodhon sot sistemi ynë 
energjetik dhe nëse ne do të zbatonim 
detyrimin që na ka lënë BE-ja për 
efiçencën e energjisë elektrike në vend, 
ne do të fitonim 8 herë më shumë 
energji se sa prodhimi total i HEC-eve 
që po jepen me kaq bujë dhe fryrje 
sikur do të kthente Shqipërinë në 

Drejtori ekzekutiv i Qendrës “Grupimi Ekolëvizja”, z. Xhemal Mato 

gjate fjales ne workshop 

Kryetari i komunës Vërtop, (Berat) z. Flamur Balliu 
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( vijon nga faqja 3 )  
sikur do të kthente Shqipërinë në 
superfuqi energjetike në rajon, 
ndërkohë që renditemi të fundit , sipas 

CIA-s. Ja pra përse ne e denoncojmë 
këtë furi investimesh pa  vlerësim 
strategjik mjedisor, pa studim të 
integruar, si një zhvillim të pa 

paqëndrueshëm, pra me pasoja 
ekonomike më të mëdha se sa fitimi 
ekonomik që pritet prej tyre. 
Tema e fjalës se z. Mirian Topi, nga 
PPNEA (Shoqata për Rujajtjen dhe 
Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në 
Shqipëri) ishte “Impaktet e ndërtimit të 
HEC-eve”. Ai shpjegoi për të 
pranishmit se ka dy lloje HEC-esh : me 
rezervuar dhe me devijim. Impaktet e 
ndërtimit të HEC-eve janë: fizike, 
biologjike, sociale. Impaktet ndryshojnë 
gjatë fazës së ndërtimit dhe asaj të 
operimit të HEC-it. Gjatë ndërtimit psh. 
shpyllëzohet. Për shkak të devijimit të 
ujërave mund të thahen ujëvara. 
Impakte të tjera të ndërtimit të HEC-
eve: uzurpimi dhe degradimi i tokave 
bujqësore. Nqs. rezervuari i HEC-it 
ndërtohet mbi toka bujqësore këto 
humbasin; deltat e lumenjve pësojnë 
erozion dhe degradim; ka rrezik për 
përmbytje; rrezik për tërmete: krijohet 
një masë e madhe uji që mund të krijojë 
lëvizje tektonike; ndryshon mikroklima. 
Impakti në biodiversitet është më i 
rëndësishëm në lumenj ku ka specie 
endemike, të cilat mund të zhduken. 
Kur devijohet uji nga tokat bujqësore, 
këto mund të shkretëtirizohen. Mund të 
humbasin vlera të trashëgimisë 
kulturore, vlera peisazhore, mund të 

rritet papunësia në zonë dhe të krijojë 
emigracion, zhvendosje të popullsisë.  
  Zj. Alisa Peçi, koordinatore e Qendrës 
“Grupimi Ekolëvizja” e vuri theksin në 

impaktet negative socio-ekonomike të 
Heceve. Zj. Peçi theksoi se ndërtimi i 
vrullshëm i HEC-eve po bëhet për 
përfitime të sotshme, por duke dëmtuar 
mjedisin në mënyrë afatgjatë. Ky nuk 
është zhvillim i qëndrueshëm. Ndonëse 
t r u m b e t o h e t  k a q  s h u m ë  n g a 
kryeministri, për rritje ekonomike, si 
rrjedhojë e energjisë së fituar nga 
hidrocentralet ajo është skeptike për 
fuqizimin ekonomik të atij fshatarit të 
vogël, të cilit i preken tokat bujqësore. 
Atij i preket drejtpërdrejtë ushqimi i 
përditshëm që merr nga bujqësia dhe 
nga peshkimi. Kështu krijohen 
probleme të papunësisë ( punësimi në 
sektorin e peshkimit ), migrimit të tyre 
drejt zonave më të mira, humbje të 
vlerave të trashëgimisë kulturore, 
vlerave peisazhore etj. Nuk dimë të jenë 
marrë masa zbutëse për të gjitha 
hidrocentralet, për të pakësuar këtë 
pasojë negative të ndërtimit të HEC-
eve. Gjithsesi numri i madh i HEC-eve 
mund ti bëjë masat zbutëse të 
paefektshme - shtoi më tej zj. Peçi. 
Ndër masat zbutëse për efektet negative 
në mjedis përmendim: vendosjen e 
kuotave për rrjedhjen e ujit në shtratin 
ekzistues; ndërtimi i rrugë-kalimeve 
ujore për specie; përdorimi i turbinave 
që nuk dëmtojnë speciet ujore. 
Zj. Lira Hakani e Qendrës Eden 
informoi pjesëmarrësit mbi të drejtat e 
publikut për mbrojtjen e ambjentit. 
Legjislacioni shqiptar i jep të drejtën 
publikut që të informohet për çështjet 

mjedisore si dhe të marrë pjesë në 
vendimmarrjen publike që krijon 
probleme mjedisore. Ndër aktet 
normative më të rëndësishme përmendi  
ligjin për vlerësimin e ndikimit në 
mjedis, VKM-në “Për të drejtën e 
publikut për të patur informacion 
mjedisor”. Por ka dhe kufizime ndaj 
informimit, ku përmendi ligjin për 
mbrojtjen e të dhënave personale dhe 
ligjin për të drejtën e informimit për 
dokumentet zyrtare. Shqipëria ka 
aderuar në konventën ndërkombëtare të 
AARHUS-it, konventë e cila mbron të 
drejtën e publikut për informacion dhe 
pjesëmarrje në vendimmarrje; për të 
çuar në gjykatë çështje mjedisore. Në 
Shqipëri ende nuk ka preçedentë 
gjyqësorë për çështje mjedisore. 
AARHUS-i ka 3 qendra: në Tiranë, 

Shkodër dhe Vlorë.  
   Më pas z. Bledi Hoxha (  PPNEA ) 
mbajti një prezantim mbi projektin e 
financuar nga WWF me temë “Fushatë 
ndërgjegjësimi për ndërtimin e 
qëndrueshëm të HEC-eve në Shqipëri, 
në veçanti në lumin Osum”. Projekti u 

fokusua tek HEC-i i ndërtuar në 
komunën Vërtop. Objektivi i projektit 
ishte rritja e ndërgjegjësimit të 
komunitetit lokal, angazhimi i grupeve 
të interesit në vendimmarrje. Në kuadër 
të projektit u informua komuniteti 
lokal, u organizua një takim me të si 
dhe u përfshinë në fushatën e 
ndërgjegjësimit dhe 3 universitetet 
shtetërore (UT, UBT, UPT).  
   Kryetari i komunës Vërtop, (Berat) z. 
Flamur Balliu e vlerësoi shumë këtë 
projekt  për ndërgjegjësimin e 
komunitetit dhe komunës mbi efektet 
negative mjedisore dhe socioekonomike 
të HEC-eve dhe për mesazhin që u 
transmetua mbi rëndësinë që ka 
n d ë r t i m i  q ë n d r u e s h ë m  i 
hidrocentraleve. Z. Balliu u shpreh se 
shumë gjëra nuk i dinin më parë, se 

nëse do ti dinin do të kishte qenë 
ndryshe situata. 
Workshopi u mbyll me një bash-
këbisedim të lirë. 

IMPAKTET NEGATIVE  TE  HEC-eve NE  MJEDIS  DHE  NE  JETEN  SOCIO-EKONOMIKE  

Zamir Dedej, president i INCA-s : HEC-et prekin  vlera 

të natyrës, dhe nëse bëhet bilançi midis përfitimeve en-

ergjitike dhe atyre natyrore dhe turistike, ky del nega-

tiv.  
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ON FINANCING THE MASSIVE BUILDING OF SMALL HYDROPOWER PLANTE 

ON ALBANIA’s RIVERS  

Correspondence between EkoMovement Grouping and EBRD on the environmental impacts in the construction of hydropower 

From Ekolevizja to EBRD  

 
Dear Sir, 
   We are a group of environmental 
organizations, being active in the 
field for years. We have been 
attentively following the energy 
policy of the Albanian government 
to build 435 hydropower plants on 
the 6 main Albanian rivers. We 
esteem hydropower as clean energy 
with little environmental adverse 
effects as compared to fossil fuels, 
but the massive number of planned 
hydropower plants, according to 
our expertise, will have cumulative 
negative effects on the ecosystems 
of the rivers, on ecotourism, 
aquaculture, agriculture etc., 
therefore we do not consider such 
development environmentally 
sustainable. 
   Also, the construction of 
hydropower plants is being done 
without a strategic environmental 
assessment by the government. 
This is in breach of the Albanian 
environmental legislation and 
practice. The lack of such strategic 
assessment and of the consequent 
protective measures will seriously 
harm the environment . 

We have notified the government 
on our concerns (see the letter page 
8). 
   EBRD has been an active 
financer of hydropower plants 
recently built in Albania. The 
intention of EBRD to support the 
m a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  o f 
hydropower plants is also clear 
from its actual and future intended 
strategy regarding Albania. The 
EBRD Environmental and Social 
Policy, 2008, requires that the 
projects it finances are designed 
and operated in compliance with 
applicable regulatory requirements, 
good international practice and are 
environmentally sustainable. 
   Hence, we urge you to make sure 
that the hydropower projects, 
f i n a n c e d  b y  y o u ,  a r e 
environmentally sustainable and 
are realised after a strategic 
environmental assessment is in 
place. 
   Thank you in advance, Yours 
sincerely, Xhemal Mato , 

Executive Director  
   Q e n d r a  " G r u p i m i 
Ekolevizja" (Eco Movement Group 
Albania) 
 

From EBRD to Ekolevizja      

    
Dear Mr Mato, 
 
  Thank you for sharing with us 
your concerns regarding the energy 
sector in Albania and for your 
interest in the activities of the 
European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD) in this 
sector. 
  We would like to reassure you 
that the EBRD is committed to the 
highest international standards of 
environmental sustainability and 
requires all its clients to fully 
c o m p l y  w i t h  i t s  2 0 0 8 
Environmental and Social Policy. 
As you may be aware, throughout 
environmental and social impact 
assessments are carried out for 
category A projects and are 

released for public consultations. 
Civil society organisations 
registered with the Bank are 
notified about the start of the 
consultation period for category A 
projects and therefore if the case 
may arise we will also notify your 
organisation accordingly. 
  We are very pleased that your 
organisation, the Groupimi 
Ekolevizja, has registered to attend 
our workshop with civil society on 
the draft country strategy for 
Albania, which will be held 
tomorrow 18 October in our offices 
in Tirana. On this occasion, we will 
be keen to learn more about the 
concerns of your organisation 
regarding the challenges affecting 
the energy sector in Albania. 
  Yours sincerely, Fabio Serri , 

Head of Office 

RECETAT  E  ANTIBIOTIKEVE  NE  SHPERTHIMIN  E  EPIDEMISE  VIRALE  

Antibiotikët vrasin bakteret, jo viruset. 
Viruset , në të cilët antibiotikët nuk bëjnë 
efekt shkaktojnë 90% të rasteve probleme të  
grykëve dhe 100%  inflamacion. Duke marrë 
antibiotik në mënyrë të panevojshme dobëson 
fuqinë e tyre në rastet kur janë të nevojshme. 
Kjo bën të mundur që bakteret të bëjnë 
rezistencë ndaj antibiotikëve.  Në Ditën 
Europiane të Antibiotikëve 2012, WHO 
(World Health Organization) këshillon 
publikun të përdorin antibiotikun vetëm kur 
këshillohet nga mjeku. 
  Që nga dita e zbulimit të tij rreth 70 vjet më 
parë, antibiotikët kanë mbajtur shumë nga ne 
gjallë, por nga ana tjetër  kanë shtuar 
gjithashtu dhe infeksionet bakteriale. 
Përdorimi I antibiotikëve dhe vaksinave kanë 
shtuar mesatarisht 20 vjet jetesën e njeriut 
thot Ms. Zsuzsanna Jakab, Drejtoresha 
rajonale e WHO. Nëse duam të mbajmë këtë 
mrekulli mjekësore, duhet të kuptojmë kur 
bën punë dhe kur nuk bën punë dhe të 
veprojmë në mënyrë të alternuar. Kjo çështje 
e përket çdo njeriu, si atyre që vendosin 
politika dhe strategji, kërkuesve, prodhuesëve 
dhe shpërndarësve të antibiotikëve dhe atyre 
që këshillojnë ti përdorin. 
Njohja e efekteve të mbipërdorimit dhe 
mospërdorimit është e lartë në rang global 
por e ulët në vende ku antibiotikët janë më 

pak të kontrolluara dhe pjesërisht jo të 
regjistruara. Pothuajse 2/3 e shteteve të 
rajonit të Evropës Linore janë të prekura nga 
mungesa e kontrollit mbi ilaçet në përgjithësi. 
Ekspertiza e Organizatës e Shëndetësisë 
Botërore dëshmon që më tëpër se gjysma e të 
gjith ilaçeve duke përfshirë dhe antibiotikët 
këshillohen, jepen ose shiten në mënyrë jo të 
përshtatshme duke dështuar në kurimin e 
pacientëve. Kjo çon në rritjen e rezistencës së 
antibiotikëve dhe për më tepër ul 
efektivitetin. Për më tepër, është alarmant 
fakti që nuk janë zbuluar më klasa të 
antibiotikëve këto 25 vitet e fundit, edhe pse 
janë bërë shumë përpjekje gjatë kërkimeve. 
Problemi nuk parashtrohet vetëm në pasojat e 
mëdha shëndetësore, por gjithashtu dhe në 
efeketet e mëdha ekonomike si në shoqëri 
dhe në individ, sepse infeksionet rezistente 
mund të jenë 100 herë më të kushtueshme për 
tu kuruar. Infeksione të vështira ër tu kuruar 
apo të pa kurueshme janë të pranishme në 
Rajonin Evropian. Çdo vit mbi 80 000 njerëz 
infektohen nga turbekulozi, I cili është 
rezistent ndaj antibiotikut. Vendet e 
zhvilluara Evropiane së fundmi kanë 
raportuar raste të Neisseria gonorrhoeae 
(bakterit rezistues që shkakton sëmundjen e 
gonorres) i cili është ekstremisht i vështirë 
për tu kuruar. 

Në këtë drejtim, një ndër kërcënimet më të 
mëdha në rajon është përhapja e baktereve që 
janë rezistentë ndaj antibiotikëve të familjes 
Carpabenem. Këto antibiotikë janë kura 
vetëm për sëmundje serioze, si shëmbull 
mund të përmendim bakterin: Escherichia 
coli. Shtamet virulente të E.coli mund të 
shkaktojnë gastroenterite, infeksione të traktit 
urinar, meningjit, sindromën ure-hemolitike, 
septicemi dhe pneumoni. Në dy vitet e fundit, 
rezistenca ndaj Karbapenemeve është shfaqur 
plotësisht në shtete të ndryshme të Evropës së 
Bashkuar, duke vën në rrezik 
k u r i m i n  e  p a c i e n t ë v e . 
Tra ns met imi  i  bakter ies 
rezistuese ndaj Karbapenemit 
midis pacientëve dhe depërtimi I 
lehtë  I kësaj bakterie ne Evropë 
nga vende ku janë gjerësisht të 
përhapura e përkeqëson më tepër 
situatën. 
Hartëzimi I përdorimit të 
antibiotikëve dhe rezistenca 
është një aspect kyç në planin e 
veprimit strategjik Evropian, që 
është nënshkruar nga  të gjithë 
antarët e rajoni në 2011. Në 30 
Tetor 2012, zyra rajonale për 
Evropën e WHO nënshkruajti 
një marrëveshje me National 

Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM) të Hollandës dhe me 
European Society of Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases (ESCMID) për të 
mbikëqyrur frenimin, parandalimin dhe 
përhapjen e mëtejshme të bakterit rezistues 
në vende që janë në rajon por jo anëtar të BE-
së. Një mbikëqyrje e harmonizuar dhe 
bashkërenduar në të gjithë shtetet e rajoni 
Evropian është e rëndësishme për të mbrojtur 
kërcënimet e mundshme ndërkufitare. 
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Programi Nder-kufitar IPA 

ndermjet Greqise dhe Shqiperise 

2007-2013 

NGA FQINJESIA TEK PART-

NERITETI 

 

NJOFTIM PER SHTYP 

Prespa dhe Korca perfitojne nga 

Programi Nder-kufitar IPA 2007

-2013 

 
Projekti BIOTURIZMI – Prak-

tika Inovative ne Bioturizem u 
pergatit si nje rrjedhoje e natyr-
shme e nevojes per nje zhvillim te 
koordinuar ekonomik ndermjet 
Greqise dhe Shqiperise me qell-
imin per te promovuar zhvillimin e 
qendrueshem ekonomik ne per-

spektiven e zgjerimit te metejshem 
te bashkepunimit te iniciativave te 
perbashketa te biznesit ne 
mbeshtetje te komuniteteve locale 
te Korces ne Shqiperi dhe te Pre-
spes ne Greqi. Projekti do te zbato-
het gjate nje periudhe 18-mujore 
deri me 31 Dhjetor 2013 dhe do te 
financohet nga Programi i Bash-
kepunimit Territorial Europian 
“Programi Nder-kufitar IPA 2007-
2013” si dhe nga Fondet Nacionale 
te Greqise dhe Shqiperise.  
 
Projekti nder-kufitar do te mbesht-
ese zhvillimin e nje platforme te 
dyanshme te turizmit me sherbime 
qe te perfshije biznese Greke dhe 
Shqiptare ne zonen nder-kufitare te 
Korces dhe Prespes si dhe nder-
timin e nje strukture dinamike per 
promovimin e avantazheve kra-
hasuese ne kete zone. Projekti 
“BIOTURIZMI” do te perfundoje 
me pergatitjen e nje produkti te 
perbashket specifik turistik me nje 
vlere te shtuar i cili do te promovo-
het dhe kontraktohet me operatoret 
nderkombetare te turizmit. Ky 
produkt i perbashket do te mbesht-
ese me tej bashkepunimin ndermjet 
Greqise dhe Shqiperise ne inicia-
tiva te perbashketa turistike.  

Koordinatori i ketij projekti nder-
kufitar do te jete Biopolitics Inter-
national Organisation (B.I.O.) 
ndersa antare te konsortiumit do te 
jene: Organizata e Biologeve te 
Shqiperise (SHQI), Erymanthos 
(GR), the Cultural Triangle of 
Prespa –CTP (GR) si dhe Keshilli i 
Qarkut te Korces (SHQI). 
Mbledhja iniciuese e partnereve te 
projektit u mbajt me 1 Nentor 2012 
ne Athine te Greqise. Objektivi i 
saj ishte percaktimi i strategjise, 
metodologjise dhe struktures per te 
mundesuar zbatimin e projektit, ne 
menyre qe bashkepunimi ndermjet 
partnereve te mund te zhvillohet ne 
nje menyre perfituese dhe produk-
tive. Ne kete kuader, partneret 
ekzaminuan ne menyre te detajuar 
ceshtjet dhe mundesite e dyanshme 
per zhvillimin e nje turizmi te qen-
drueshem – bioturizmin- ne zonen 
e Korces dhe Prespes. Ne te njejten 
kohe, me qellim per te patur nje 
planifikim sa me te mire, u disku-
tuan ne menyre konstruktive aksio-
net e perbashketa te se ardhmes si 
dhe paketat e punes dhe aktivitetet 
e ndryshme te projektit.  
 
Presidenti i B.I.O., Prof. Agni 
Vlavianos Arvanitis, dhe Helen 

Efraimiadou e cila eshte pergjeg-
jese per koordinimin e projektit ne 
emer te B.I.O., theksuan avantaz-
het e ketij bashkepunimi te koordi-
nuar per zhvillimin ekonomik 
strategjik te zones lidhur me pro-
movimin e trashegimnise natyrore 
dhe kulturore. Perfaqesuesit e or-
ganizatave te Biologeve te 
Shqiperise (BoA) dhe Trekendeshit 
Kulturor te Prespes, (CTP), e pasu-
ruan diskutimin me nje permbled-
hje te nevojave aktuale te komu-
niteteve lokale si dhe te mundesive 
potenciale te identifikuara, si ne 
planin dypalesh ashtu edhe ne ate 
shumepalesh. Perfaqesuesi i Ery-
manthos, theksoi nevojen per ini-
ciativa te fuqishme ne fushen e 
turizmit te cilat do te mbeshteten 
nepermjet instrumentave interak-
tive te teknologjise se informacio-
nit te aksesueshme nga cdo biznes 
qe ka te beje me turizmin. 
 
Per informacione te metejshme, 

lutemi kontaktoni ne:  

biologists@eco.al,  

Cel: 067 2023 612 

“PRAKTIKA INOVATIVE NE BIOTURIZEM” 

   Publikohet në fletoren zyrtare VKM-
ja “Për menaxhimin e mbetjeve të 
automjeteve në fund të jetës”, VKM-ja 
rregullon aktivitetin e qendrave të 
g ru mb u l l i mi t  t ë  mb et j ev e  t ë 
automjeteve si dhe vendos objektiva 
riciklimi dhe rikuperimi për këto qëndra 
si dhe për importuesit/prodhuesit e 
automjeteve.  
  Sipas VKM-së, që  prej datës 1 janar 
2015, materialet dhe  pjesët përbërëse të 
automjeteve nuk duhet të përmbajnë 
plumb, merkur, kadmium ose krom 
gjashtëvalent, si dhe automjetet e 
depozituara për shkatërrim duhen 
d ek on t ami n u a r  f i l l i mi sh t  n ga 
substancat  e rrezikshme.  
   Nga 1 janar 2015 deri më 2019 
makinat e importuara duhet të jenë të 
paktën 80% të 
 r i c i k l u e s h m e ,  d h e  8 5 %  t ë 

rikuperueshme.    Nga 1 janar 2020 
makinat duhet të jenë të paktën 85 % të 
r i c i k l u e s h m e  d h e  9 5 %  t ë 
rikuperueshme. Makinat e hedhura në 
treg përpara vitit 2000, duhet të 
rikuperohen të paktën në masën 70% 
dhe riciklohen të paktën në masën 75%. 
Këto objektiva duhet të respektohen 
nga importuesit/prodhuesit si dhe 
qendrat e grumbullimit të mbetjeve të 
makinave.  
   Që prej datës 1 janar 2015, çdo 
importues/prodhues i automjeteve duhet 
të ofrojë informacion çmontimi për çdo 
automjet që hedh në treg. Informacioni 
duhet ti vihet në dispozicion blerësve, 
qendrave të grumbullimit dhe duhet të 
tregojë mënyrën e trajtimit, të 
rikuperimit, të riciklimit dhe të 
dekontaminimit të automjeteve pas 
daljes jashtë përdorimit. 

PER  MENEXHIMIN  E  MBETJEVE  TE  AUTOMJETEVE  
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INSITUTI WORLDWATCH :  MODELET E MIGRIMIT GLOBAL DHE NDIKIMI NE POLITIKEN 
NDERKOMBETARE  

Nga Dorina IDRIZI  
Washington, D.C.- Raportet e fundit, 
duke iu referuar ngjarjeve ekstreme të 
motit si dhe stuhisë së fuqishme Sandy, 
bëjnë të ditur që ndryshimet klimatike, 
dhe veçanërisht rritja e nivelit të detit, 
mund të ndodhin më shpejt sesa është 
parashikuar. Kjo ka ngjallur diskutime 
në publik dhe politikë, dhe vëmëndja 
është përqëndruar tek impaktet e mund-
shme të ndryshimeve klimatike në 
lëvizjen e popullatave, brenda dhe 
jashtë vendit. Hulumtimet sugjerojnë se 
kur ndodhin migrimet për shkak të 
klimës, pjesa më e madhe e lëvizjeve  
zakonisht bëhen brënda kufinjve 
shtetëror dhe jo ndërkombëtar, sipas 
analizave të bëra nga Lori Hunter, 
asistente profesore e sociologjisë në 
Universitetin e Kolorados në Boulder, 
për Institutin e Worldwatch-it. 
Kërkimet e fundit i kanë dhënë rëndësi, 
kuptimit shkencor të lidhjeve të mund-
shme midis ndryshimeve klimatike dhe 
migrmimit njerëzor. Studimet për më 
shumë se dy dekada bazohen në të 
dhënat përshkruese, dhe në mënyrë 
alarmante supozojnë që në një të ard-
hme shifra e “refugjatëve mjedisor” do 
të variojë nga 150 milion në 1 miliard 
njerëz. Ky parashikim fsheh çështje të 
rëndësishme parimore për zhvillimin e 
politikave të përshtatshme mbar-
botërore. Kjo përfshin: 
 

Faktorët mjedisorë të shkaktuara 

nga ndryshimet klimatike, rrallë janë 

të vetmit faktorë që çojnë në arsyen 

kryesore të migrimit. Pakësimi i resh-
jeve së bashku me valët e të ngrohtit 
ndërveprojnë duke varfëruar në mënyrë 
të vazhdueshme tokat. Degradimi i 
tokave dhe mungesa e planifikimit 
familjar  në këto zona bëhen shkak i 
presionit politik dhe ekonomik, kjo për 
shkak se  paqëndrueshmëria e popul-
latës rrit stresin mbi burimet lokale dhe 
natyrore.  
Migrimi i lidhur me mjedisin nuk 

është diçka e re: migrimi është 

shfaqur si strategji jetese për mijëra 

vjet. Në Bangladesh psh, migrimi ka 
shërbyer si një strategji adaptive. Mbi 
2/3 e punëve në Bangladesh janë në 
bujqësi, pyje ose peshkim- mënyra 
jetese që varen nga kushtet e mjedisit. 
Katastrofat natyrore prekin zonat rurale 
të Bangladeshit duke shkaktuar përm-
bytje dhe gjithashtu dëmtim të të mbjel-
lave në rastin e mungesës së shiut. 
Migrimi shoqërohet me kosto sociale, 

financiare etj. Njerëzit tentojnë të 
qëndrojnë në atdheun e tyre, në 
kulturën dhe mënyrën e jetesës që ata 
kanë, kështu që ata kërkojnë një vend të 
ngjashëm me prejardhjen e tyre duke 
përshtatur modele që ti afrohen sa më 
shumë zakoneve që ata kanë. 
“Pra në tërësi, presionet që ushtrojnë 
ndryshimet kimatike në migrimin e 
njerëzve nuk mund të mohohen” – tha 
Lori Hunter. Të dhënat dhe kërkimet e 
reja janë duke shtënë dritë mbi 
vështirësinë e marrjes së vendimit për 

migrim, si dhe mbi sigurimin e shifrave 
të sakta për popullatat e kërcënuara. Në 
një të ardhme duhet të merret parasysh 
më shumë lidhja që ka migrimi me 
klimën. 
Në të gjithë botën, ndyshimet në mjedis 
janë të lidhura së bashku me sfidat 
ekzistuese si varfëria e vazhdueshme, 
jetesa e paqëndrueshme presioni mbi 
popullatat etj. Ndyshimi mund të nxisë 
zhvendosjen e disa individëve kurse të 
disa të tjerëve jo. Ndryshimet më të 
shpejta klimatike, sidoqoftë, mund  të 
rrisin numrin e individëve që preken  
dhe dëshpërohen nga mungesa e 
alternativave në jetesën e pasigurtë. 
Përfundime të rëndësishme nga raporti: 
Mbi gjysma e banorëve të Afrikës, 
jetojnë në zona të thata ku uji ka 
probleme me cilësinë. Mungesa e 

infrastrukturës dhe burimet e ujit janë të 
domosdoshme të përmirësohen për të 
ulur mundësinë e emigrimit. 
Kërkimet flasin  që rreth 20 milion 
njerëz në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës do të preken nga rritja e 
nivelit të detit deri në 2030. 
Kërkimet janë fokusuar në 
kërcënueshmërinë e ndryshimeve 
klimatike  ndaj banorëve të Afrikës, 
Azisë dhe Amerikës së Jugut. Rreziku 
paraqitet në dy drejtime kryesore: në 
avancimin e detit ndaj tokave duke 
zvogëluar sipërfaqen e zonave 
bregdetare çka mund të sjell përmbytje, 
risqe shëndetësore (si kolera ose diarre 
vdekjeprurëse), dhe në tharjen e tokave. 
  

EMETIMET E CO2 RRITEN NE 2011EMETIMET E CO2 RRITEN NE 2011EMETIMET E CO2 RRITEN NE 2011EMETIMET E CO2 RRITEN NE 2011    

Emetimet e CO2-it në vitin  2011 u 
rritën me 2.5 % duke arritur në 34 
miliard tonë, një rekord i ri sipas 
deklaratës së Institutit Gjerman të 
Energjisë së Rinovueshme  të martën. 
   IWR, institut i cili këshillon ministritë 
gjermane, fajësoi aktivitetet ekonomike 
të rimëkëmbura pas mbarimit të krizës 
ekonomike botërore ë viteve të fundit . 
"Nëse trendi aktual vazhdon, emetimet 
globale të CO2-it do të rriten me 20% 
duke arritur në 40 miliard tonë në vitin 
2020." tha drejtori i IWR-së, Norbert 
Allnoch. 
   Kina ishte në krye të emetuesve në 
vitin 2011 me 8.9 miliard tonë CO2, 
nga 8.3 miliard tonë një vit më parë. 
Emetimet e saj të CO2-it ishin 50% më 

të larta se 6 miliard tonët e SHBA-së. 
India radhitej e treta, përpara Rusisë, 
Japonisë dhe Gjermanisë. 
Në maj Agjensia Ndërkombëtare e 
Energjisë tha se emetimet botërore të 
CO2-it u rritën me 3.2 % vitin e kaluar, 
duke arritur në 31.6 miliard tonë, me 
Kinën në krye të listës. 
   IWR ka kohë që propozon frenimin e 
rritjes së konsumit të burimeve fosile 
dhe stabilizimin e emetimeve botërore 
të CO2-it me anë të detyrimit të lidhjes 
së emetimeve të CO2 me investime në 
teknologji të mbrojtjes së klimës dhe të 
energjive të rinovueshme. Instituti 
përsëriti sugjerimet e tij, duke shtuar se 
nuk arrihet konsensusi për vendosjen e 
tavaneve  të emetimeve, sepse kjo do i 

ekspozonte emetuesit e 
mëdhenj ndaj kritikave 
si dhe do i detyronte 
politikanët të mbrojnë 
konkurrueshmërinë e 
r r e z i k u a r  t ë 
makroekonomive të tyre  

 Projekti Realiteti Klimatik (The Cli-
mate Reality Project) fillon me 14 
nentor transmetimin e drejtperdrejte ne 
internet te ngjarjes "24 Oret e Realitetit: 
Raporti per Motin e piset".  
E zhvilluar pergjate 24 oreve, kjo 
ngjarje do te vendose ne qender te 
vemendjes cdo rajon te globit - me 
lajme, opinione dhe forma te tjera mul-
timediale pergjate 24 zonave kohore. 
Cdo ore do te jete e ndryshme. 
Eksperte, muzikante, humoriste dhe 
njerez te zakonshem do te flasin ne kete 
transmetim rreth ndikimeve te ndry-
shimeve klimatike ne jeten e tyre dhe 
shtepite e tyre. 
24 Oret e Realitetit eshte nje ngjarje ku 

cdokush mund te marre pjese. Ky eshte 
shansi per t'u bashkuar me miliona 
njerez ne mbare boten per te kerkuar 
zgjidhje reale. 
Gjate ketyre 24 oreve, cdokush nga ju 
mund te nenshkruaje nje zotim dhe te 
bashkohet me levizjen globale per te 
kerkuar veprime. Ju mund ti bashkoheni 
bisedave sociale ne media, te vendosni 
lidhje dhe te dergoni idete tuaja. Se 
bashku, do te mund te zbulojme se si 
mund dhe duhet te zgjidhim krizen e 
klimes - dhe se si ne mund te ndihmo-
jme. 

Adresa : 
http://climaterealityproject.org 

24 ORET  E  REALITETIT KLIMATIK  
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• 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  progresi pyjor, Tirane, Liljana Shehu 
• Albaforest, Tirane, Mehmet Meta 
• Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku 
• 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 
• SEEP , VLORE , Drejtor , Pajtim RIBAJ 
• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj 
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani 
• Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,  Gjiro-
kastër – Luan Pogaçi       

•Milieukontakt International, Tiranë,Valbona Mazreku 
• Shoqata Pylli i Blertë - Pogradec, Ruzhdi Hymetllari 
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla  
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj 
• AULEDA, Vlorë 
• Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë - 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 
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi 
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika 
• Instituti Kombëtar për Studime  te Mjeksisë dhe Mjedisit 
“Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari 

 

·  Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi  
·  EPER CENTER , Drejtor Elvis ÇELA  
· Shoqata “Nënujsat” Ened Mato 
· Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi 
· Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president  
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   Sarande 
• Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Drejtor Ekze-
kutiv, z. Ali Lusha 
• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron 
LAMKO 
• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ 
• Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara 
• Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI. 
 

    GRUPIMI  EKOLËVIZJA” 

To: - Prime Minister , Mr. Sali 

Berisha ;  

      - Ministry of Environment, 

Forests and Administration of 

Waters , Mr. Fatmir Mediu  

      - Ministry of Economy, Trade 

and Energy , Mr. Nasip Naço ;  

      - Ministry of Integration ,  

Ms. Majlinda Bregu ;  

      - Delegation of European 

Commission in Albania , Mr. 

Ettore Sequi ;  

      -  U n i t e d  N a t i o n s 

Development Programme , Ms. 

Zineb Touimi-Benjelloun 

                         
SUBJECT : On environmental 

effects of building small 

hydropower plants on our rivers 

 
   Dear Sir/Madam, 
   Water resources are among the 
most important natural resources in 
Albania. The albanian government 
has plans to allow extensive 
building of hydropower plants on 
the rivers, without first having a 
S t r a t e g i c  E n v i r o n m e n t a l 
Assessment of these plants which 

will have multiple environmental 
effects on our nature and on the 
rivers and their basins. During 
2007-2011 there were given 120 
licences to build hydro plants, in 
addition to the old 108 hydropower 
plants already built since before the 
90’s, and the total number of 
licences in process for small hydro 
plants is above 400. Such a big 
number of plants being situated on 
7 of the biggest rivers is an 
extreme exploitation of these rivers 
with adverse effects on their 
ecosystems.   
   We esteem the hydropower as 
c l e a n  e n e r g y  wi t h  l i t t l e 
environmental adverse effects as 
compared to the fuel plants, but the 
total cumulative effect of the 400 
hydropower plants will alter the 
water regime and biodiversity of 
the rivers.  
   The hydrotecnic works and 
installations including dams, pipes, 
tunnels, will effect the living 
conditions of organisms living 
there and will generally cause 
widespread damage to the 

biodiversity of these large 
ecosystems. 
Fish harvesting will be badly 
damaged (especially of migrating 
fish like eels and trouts). Let us 
remind you that before the 90’ we 
used to harvest 1100 quintals of 
fish every year from our rivers and 
there were dozens of people 
engaged in such activity.  
  The rivers will bring less 
sediments below the dams, in the 
low lying segment of the rivers. 
Adding to this dhe effects of 
climate change, there will be side 
effects on drinking water, irrigation 
water and there will be loss of soils 
in the banks and mouths of rivers 
below the hydroplants (there have 
been 42 hectares of land lost in the 
coastal areas of Lezha in these 10 
years due to the hydroplants built 
on the cascade of Drini river) 
We think that such exploitation of 
the rivers, only for hydropower, 
does not maximise the services of 
these ecosystems and does not 
improve the livelihood of the 
sorrounding communities.  
  For the abovementioned reasons, 
based on law no. 8990, dated 
23.1.2003 “On the Environmental 
Impact Assesment”, we ask: 
• T h a t  a  S t r a t e g i c 
Environmental Assesment is done 
before further licences are issued 
for hydropower plants.  

• Th a t  the  s t r a t egi c 
environmental assesment for Vjosa 
river is given priority, because it is 
considered the last river of Europe 
which still has its natural values.. 
• To stop giving further 
licences to hydropower plants 
without such strategy.  
    H a v i n g  a  S t r a t e g i c 
Environmental Assesment would 
be in harmony with the European 
Directive 2001/42/EC “On the 
S t r a t e g i c  E n v i r o n m e n t a l 
Assesment”, which makes it 
compulsory to do a strategic 
environmental assesment for the 
plans/programs of central and local 
governments that may have 
significant  effects on the 
environment.   
   The environmental NGO-s of our 
group are at your disposal to help 
with the preparing of pilot strategic 
environmental assesments.  
 Waiting for your reply, 
Thank you in advance of your 
cooperation,  
Center of “Ecomovement” 

Group . 
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