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Fëmijët ndërgjegjësojnë mësuesit, prindërit 
dhe komunitetin për një mjedis më të pastër 

Në kuadër të projektit “Shqipëria ime e pastër dhe e bukur”, 
shkollat pjesëmarëse në projekt, Vlorë, zhvilluan një konkurs 
mjedisor. Për të gjithë konkurentët u shpërndanë çertifikata 
vlerësimi dhe mirënjohjeje. 
Vendin e parë për pjesën teorike të konkursit e fitoi shkolla 
“Lef Sallata”. 
Vendin e parë për esenë më të realizuar e fitoi shkolla”Ismail 
Qemali” 
Vendin e parë për poezinë më të mirë e fitoi shkolla”Marigo 
Posio” 
Vendin e parë për prezantimin më të mirë në ekspozitën  e 
riciklimit e fitoi shkolla “Marigo Posio” 
Ishte një çmim të cilin e morën pa përjashtim të 25 konku-
rentët e vegjël. Çmimin e mirënjohjes së prinderve, mësuesve 
dhe bashkëmoshatarëve të tyre për kurajon, këmbënguljen e 
iniciativën e lirë me të cilën ata përpiqen cdo ditë të na 
ndërgjegjësojnë e të  na bëjnë të ditur se : “Ndryshimi duhet 
të fillojë Tani dhe nga Ne!” 

 

Sondazhi mbi rezultatet e projektit  

Nga Rita Strakosha 
Nga 1 Janari i  këtij viti  qeset e pabiode-
gradueshme ndalohet të prodhohen, importo-
hen dhe shiten në tregun shqiptar. Ky afat ka 
skaduar por ende qarkullojnë qese të tilla në 
treg. Sipas po kësaj VKM-je ndalohet hedhja 
në treg e qeseve më të holla se 30 mik-
ron. Njësoj, nuk kemi vënë re asnjë ndry-
shim në trashësinë e qeseve të përdorura në 
treg.  

Lexo fq.2  

Lexo fq.4  

16 Mënyra të thjeshta për të reduktuar 
ndotjen  plastike 

VKM  për amballazhet nuk po zbatohet 

53 % e të anketuarëve (nxënës, 
mësues, prindër) u shprehën se janë 
të gatshëm t’i zëvendësojnë qeset 
me çanta bezeje, 43. % nuk janë të 
gatshëm ndërsa 3 % mendojnë për 
forma të tjera alternative si letër, 
alumin, për të mbështjellë ush-
qimet, librat, apo gjëra të tjera. 

Ndarja e mbetjeve tashmë edhe në biznese, 
qendra tregtare, falë  nismës “Unë Ricikloj”  

 
Unë Ricikloj është një nismë 
mjedisore që synon të motivojë 
komunitetin dhe individët për 
një mjedis sa më të qëndrue-
shëm me sa më pak mbeturina.  

Leo fq. 4 

Lexo fq. 2 

yes

no

other

Nga Alisa Peçi 
Plastika, përveç se kërkon mbi njëmijë vjet që të 
degradohet e cila ndikon në shëndetin e njeriut, 
ajo ndikon mjaft negativisht edhe në dëmtimin e 
imazhit turistik. Një mënyrë mjaft efektive në 
reduktimin e plastikave është zëvendësimi i saj me 
mënyra të tjera alternative. Po ju rekomandojmë 
16 mënyra mjaft të thjeshta, se si ta zëvendësoni 
atë, në jetën e përditshme. 
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Nga Silvana Jaupaj (drejtoresha e 
shkolles “Marigo Posio”Vlorë 
Në kuadër të projektit ABC, më dt 17 Dhjetor 
u zhvillua në Vlorë konkursi  mbi Mbrojtjen 
mjedisore me nxënës të klasave të pestë  të 
pesë shkollave kryesore të projektit. Kjo 
veprimtari u zhvillua në bashkëpunim edhe 
me Qendrën kulturore të fëmijeve Vlorë 
specialistët e së cilës u treguan mjaft të 
gatshëm të na ndihmonin  në mbarëvajten e 
saj. 
Skuadrat e të pesta shkollave u përballen 
njëkohësisht në konkurim, duke ju nënshtruar 
një morie pyetjesh të përgatitura me shumë 
kujdes nga specialistë të fushës të cilët në 
hartimin e tyre u mbeshtetën gjerësisht në 
materialet me shume vlerë me të cilat mësue-
sit e Ciklit të ulët u pajisën gjatë trajnimeve 
të projektit. Pjesa teorike e konkursit u alter-
nua me pjesën artistike të tij ku fëmijët 
krijuan esse dhe poezi me tematikë mjedisin. 

Gjithashtu para dhe gjatë konkurimit 
të ftuarit e ndryshëm patën mundësi 
të admironin dhe vlerësonin nga afër 
Ekspozitën me materiale  ricikluese, 
të prezantuar në hollin e QKF-se, ku 
me krenari mund të them se për-
faqësuesit e të gjitha shkollave kishin 
materializuar fantazinë e tyre  në 
kryevepra të vogla :artistike, patri-
otike e shkencore dhe e gjitha kjo falë 
riciklimit të materialeve të ndryshme. 
Përfaqësimi i nxënësve ishte mjaft 
dinjitoz dhe entuziazmi i tyre ngjitës. 
Me shume vështirësi anëtarët e Jurisë 
u detyruan të marrin vendime dhe të 
japin çmime. 

Vendin e parë për pjesën teorike të konkursit 
e fitoi shkolla “Lef Sallata” 
Vendin e parë për esenë më të realizuar e 
fitoi shkolla”Ismail Qemali” 
Vendin e parë për poezinë më të mirë e fitoi 
shkolla”Marigo Posio” 
Vendin e parë për prezantimin më të mire në 
ekspozitën  e riciklimit e fitoi shkolla 
“Marigo Posio” 
Për të gjithë konkurentët pa përjashtim u 
shpërndanë çertifikata vlerësimi dhe mirën-
johjeje. 
Ishte një çmim të cilin e morën pa përjashtim 
të 25 konkurentët e vegjel. Çmimin e mirën-
johjes së prinderve, mësuesve dhe bash-
këmoshatarëve të tyre për kurajon, këmben-
guljen e iniciativën e lirë me të cilën ata 
përpiqen cdo ditë të na ndërgjegjësojnë e të  
na bëjnë të ditur se :”Ndryshimi duhet të 
fillojë Tani dhe nga Ne!” 
 

Fëmijët: “Ndryshimi duhet të  

fillojë Tani dhe nga Ne!” 

 Sondazhi mbi rezultatet e projektit  

VKM  për amballazhet nuk po zbatohet 

Nga Rita Strakosha 
 
Pas 2 dekadash lirie të plotë në për-
dorimin e qeseve plastike, në Mars 
2012 u aprovua një VKM për amballaz-
het, e cila kufizon përdorimin e qeseve. 
Kështu, nga 1 Janar 2013 qeset e pabio-
degradueshme ndalohet të prodhohen, 
importohen dhe shiten në tregun shqip-
tar.  
VKM-ja për amballazhet kërkon që mbi 

amballazhet e biodegradueshme, të jetë 
shënuar në 
mënyrë të 
d u k s h m e 
brenda shenja 
si kjo:  
N d o n e s e  
a f a t i  k a 
skaduar ende 
nuk kemi parë 
të qarkullojnë në treg qese të tilla. 
Sipas po kësaj VKM-je ndalohet hedhja 
në treg e qeseve më të holla se 30 mik-
ron. Po perseri  nuk ka asnjë ndryshim 
në trashësinë e qeseve të përdorura në 
treg. Drejtori i Drejtorisë së Laboratorit 
Qëndror të Kontrollit, Z. Ilirjan Manaj, 
nuk jep asnje përgjigje.  
Ministria e Bujqësisë ka lëshuar urdhër 
që qeset plastike të mos përdoren më në 
paketimin e bukës. Por pavarësisht 
urdhërit, shumica e furrave/njësive 
tregtare në Tiranë vazhdojnë ta tregëto-
jnë bukën në qese plastike mbi qesen 
prej letre. 

NGA PPNEA (Shoqata e Ruajtjes dhe e 
Mbrojtjes së Mjedisit Natyror në Shqipëri)  
 
PPNEA më 18 Janar 2013 organizoi në 
mjediset e Universitetit POLIS, një workshop 
mbi fenomenin e mbajtjes së arinjve në robëri 
në Shqipëri.  Synimi i këtij workshop-i ishte 
paraqitja e rezultateve dhe gjetjeve kryesore 
të projektit kërkimor “Kapja dhe mbajtja e 
arinjve të murrmë (Ursus arctos) në 
kaptivitet në Shqipëri - motive, aktorë dhe 
zgjidhje të mundshme”. Në këtë takim morën 
pjesë përfaqësues nga shoqëria civile, 
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave, nga fusha 
akademike si dhe qytetarë të interesuar mbi 
çështjen në fjalë. Gjatë takimit, u theksua 
fakti që në Shqipëri ka ende një nivel shumë 
të ulët ndërgjegjësimi mbi rëndësinë e 
ruajtjes së kafshëve të egra. Më specifikisht, 
përsa i përket mbajtjes së ariut të murrmë 
nëpër kafaze pranë restoranteve apo bare-ve 
të ndryshëm, jemi vendi i vetëm në Europë 
ku ky fenomen ndodh në mënyrë të  hapur 
dhe në kundërshti të plotë me normat ligjore. 
Nga të dhënat e studimit rezulton se një 
përqindje shumë e vogël e të intervistuarve, 
vetëm 23.9% e tyre, janë në dijeni të faktit që 

ariu është specie e mbrojtur me ligj dhe që 
mbajtja e tyre në kafaze për qëllime përfitimi 
është tërësisht e ndaluar nga ligji.  Kjo 
shpjegon deri diku edhe apatinë e treguar 
ndaj fenomenit të mbajtjes së arinjve në 
robëri  pranë restoranteve, lokaleve, apo 
ambjenteve të tjera nëpër gjithë territorin e 
vendit.Në këtë pike pjesëmarrësit theksuan 
faktin se përveç përforcimit të kuadrit ligjor 
nevojitet të punohet më shumë në drejtim të 
rritjes dhe edukimit të publikut të gjerë mbi 
ruajtjen e trashëgimisë natyrore të vendit, 
pjesë dhe simbol i të cilës është edhe ariu i 
murrmë. Në takim pjesëmarrësit hodhën ide 
të ndryshme mbi zgjidhjet e mundshme të 
problematikës së mbajtjes dhe ekspozimit të 
ariut të murrmë në mënyrë të paligjshme. 
Rezultatet e workshop-it do të përmblidhen 
në një rezolutë të përbashkët dhe do tu 
dorëzohet institucioneve përkatëse që kanë 
lidhje me ruajtjen dhe menaxhimi e faunës së 
egër në vend. Në vijim të kërkimeve në 
terren, organizimit të workshopit dhe hartimit 
të rezolutës, PPNEA do të vijojë përpjekjet 
për rritjen e ndërgjegjësimit mbi këtë 
fenomen dhe nxitjen e masave përkatëse për 
parandalimin e tij.  
 

 Nga Alisa Peçi 
 
Në mbyllje të projektit, për të matur rezultatet 
e tij, në qytetin e Fierit dhe të Vlorës u 
shpërndanë pyetësorë për nxënësit mësuesit 
dhe prindërit e tyre.  
53 % e të anketuarëve  u përgjigjën se janë të 

gatshëm të bëjnë një ndryshim të 
rëndësishëm në jetën e tyre, duke hequr dorë 
nga komoditeti jo utilitar i plastikës. Shumë 
lehtë qeset plastike mund të zëvendësohen 
me çanta bezeje, mjafton një ndërgjegjësim 
dhe vullnet qytetar për ta bërë një gjë të tillë. 
Nese konsumatori nuk do të kërkojë me qese, 
prodhimi i tyre detyrimisht do të bjerë, sipas 
mekanizmit kërkesë-ofertë të ekonomisë së 
tregut. Ndersa 43 % nuk janë të gatshëm  per 
të ndërmarë nje hap të tillë, 3 % mendojnë 
për forma të tjera alternative si letër, alumin 
për të mbështjellë ushqimet, librat, apo gjëra 
të tjera. Pra siç shikojmë nga përgjigjet e të 
anketuarëve, më tepër se gjysma e publikut 
është ndërgjegjësuar mbi dëmet që sjell 

plastika. 
70% e mësuesve mendojnë se projekti pati 
nje ndikim te rendesishem ne ndryshimin e 
sjelljeve te femijeve, prinderve dhe komu-
nitetit ndaj mjedisit. Ndersa 30% e tyre 
mendojnë se ndikimi i projektit ka qenë 
shumë i vogël, në ndryshimin e sjelljes së 
tyre, pasi  nevojiten veprimtari dhe aktivitete 
të vazhdueshme. Veprimtaritë mjedisore, 
sidomos vizitat në fabrikat e riciklimit i 
ndihmuan nxënësit, por jo vetëm, duke përf-
shirë edhe mësuesit të njiheshin më nga afër 
me teknologjinë e riciklimit, për t’i konkreti-
zuar njohuritë e mara, mangësi e theksuar që 
shkollat tona kanë.  
Pjesemarësit mbetën mjaft të kenaqur  nga 
projekti dhe shprehën dëshirën që aktivitete 
të tilla ndërgjegjësuese dhe edukuese te 
vazhdojnë dhe në të ardhmen. Keshtu 94% e 
të anketuarëve u përgjigjën se do të donin që 
projekti për mbrojtjen e mjedisit të vazhdonte 
dhe me tej. 

yes

no

other

yes

no

“Kapja dhe mbajtja e arinjve të murrmë (Ursus arctos) në 
kaptivitet në Shqipëri - motive dhe zgjidhje të mundshme” 
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ROMËT JANË AMBJENTALISTË LE TË MOS I HUMBASIM 

Nga Rita Strakosha 
Menaxhimi i mbetjeve është një problem 

mjedisor dhe ekonomik në rritje, i cili me 

ligjin e ri për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve pritet të zgjidhet me rikuperimin e 

mbetjeve dhe për mbetjet që nuk mund të 

rikuperohen, me asgjësimin e tyre në 

lendfille.  Prioritet do të ketë rikuperimi, ku 

parandalimi, ripërdorimi, riciklimi, dhe 

djegja për energji janë mënyrat e rikuperimit 

(në renditje sipas prioritetit). Mënyra më e 

përhapur e rikuperimit është riciklimi. Shumë 

projekte, përpjekje, akte nënligjore për 

menaxhimin e mbetjeve fokusohen tek shtimi 

i riciklimit. Për organizimin e riciklimit janë 

vendosur disa afate si për organet vendore 

dhe për bizneset private: Njësitë vendore 

brenda vitit 2018 duhet të realizojnë grum-

bullimin e diferencuar të mbetjeve në burim: 

letër, metal, plastikë dhe qelq. Përpara real-

izimit të grumbullimit të diferencuar njësitë 

vendore dhe qarqet do të aprovojnë planet 

vendore të menaxhimit të mbetjeve. Bazuar 

tek këto plane do të kryhet dhe grumbullimi i 

diferencuar. Planet rajonale të menxhimit të 

mbetjeve (të hartuara nga qarqet) duhet të 

dërgohen për aprovim në qeveri brenda vitit 

2015. Për mbetjet organike, VKM-ja mbi 

lendfillet kërkon që brenda 2017-ës njësitë 

vendore të pakësojnë me 25% mbetjet or-

ganike që përfundojnë në lendfille; brenda 

2020 duhen pakësuar me 50%, kurse brenda 

2025-ës me 65%.. VKM-ja “Për amballazhet 

dhe mbetjet e tyre”, mars 2012, ka vendosur 

objektiva të posaçëm rikuperimi të amballaz-

heve për prodhuesit e amballazheve dhe/ose 

të produkteve të amballazhuara. Prodhuesit e 

produkteve të amballazhuara duhet të arrijnë 

që brenda 30 qershor 2017-ës të paktën 50% 

e mbetjeve të amballazheve të rikuperohen, 

25% të riciklohen. Brenda 2019, 55% e 

amballazheve të përdorura duhen ricikluar 

(60% qelqi,  60% letra dhe kartoni, 50% 

metali, 22.5% plastika, 15% druri) nga prod-

huesit. Siç duket nga lart objektivat janë 

mjaft ambiciozë po të kemi parasysh se 

aktualisht nuk ka grumbullim të diferencuar 

të mbetjeve nga asnjë njësi vendore (sipas 

strategjisë kombëtare të menaxhimit të 

mbetjeve, 2011). Kurse nga prodhuesit 

privatë, të paktët që mund të ripërdorin 

amballazhet, janë shitësit ambulantë të 

qumështit.  
Ky transformim i trajtimit të mbetjeve, për tu 
realizuar në praktikë, do të duhet të sigurojë  
bashkëpunimin e banorëve në grumbullimin e 
diferencuar të mbetjeve. Banorët nuk kanë 
interes të drejtpërdrejtë material në 
grumbullimin e diferencuar bashkiak. 
Grumbullimi i diferencuar është i dobishëm 
për ekonominë kombëtare, për mjedisin, por 
është një dobi abstrakte e pamaterializuar në 
përfitime konkrete të atëçastshme. Banorët 
nuk paguhen për mbetjet e grumbulluara 
veçmas, madje ata duhet të paguajnë tarifë 
pastrimi për largimin e tyre. Do të duhet një 
fushatë masive ndërgjegjësimi për të edukuar 
banorët për grumbullim të diferencuar. 
Projekte për edukimin e fëmijëve dhe të 
rinjve për grumbullim të diferencuar kanë 
vite që po realizohen nga shoqata mjedisore, 
si Ekolëvizja, por këto fushata duhet të bëhen 
më intensive.  
Mungesën e shtysës ekonomike ligji e ka 
kompensuar duke vendosur gjoba për 
shkelësit e grumbullimit të diferencuar. 
Aplikimi praktik i gjobave mund të jetë 
problematik, sepse shkeljet mund të jenë me 
mijëra, një pjesë e vogël e tyre mund të 
konstatohen, një pjesë akoma më e vogël të 
gjobiten. Nëse mundësia për tu gjobitur është 
e vogël, shkelësit mund të shtohen.   
Gjoba për personat që nuk bëjnë 
grumbullimin e diferencuar të mbetjeve është 
minimumi 1 milion lek (të reja). Gjoba e lartë 
mund të bëhet pengesë për gjobitjen e 
shkelësve, sepse inspektorët stepen të 
vendosin gjoba falimentuese për veprime që 
akoma kultura shqiptare i konsideron si 
rutinë dhe të padënueshme as moralisht. Kodi 
penal e vendos kufirin minimal të gjobave tek 

100,000 lekshi (të reja). Gjobat e ligjit për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve duhet të 
jenë të harmonizuara me gjobat e kodit penal, 
që një përzierje mbetjesh të mos dënohet më 
shumë se një vrasje.  
Çmimi i mbetjeve metalike dhe plastike ende 
nuk ka arritur nivele të tilla (dhe ndoshta nuk 
do i arrijë ndonjëherë) që familjet të kenë 
interesim financiar për riciklimin. Psh. në 
tregun privat të grumbullimit të mbetjeve 
çmimi aktual i një kg. plastike është ~25 lek 
(të reja) në tregun e pakicës. Pra një shishe 
plastike uji 1.5 ml në tregun e mbetjeve 
plastike kushton ~0.5 lek të reja.  
Prandaj sot,  grumbullimi i diferencuar i 
mbetjeve dhe shitja e tyre për riciklim kryhet 
nga shtresat në varfëri ekstreme, kryesisht 
romët. Rreth 92% e komunitetit rom merret 
me riciklim Vetëm me riciklimin e metaleve 
merrej rreth 12000 individë. Romët 
grumbullojnë në hapësira publike, kosha 
vendorë dhe i dërgojnë mbetjet e ndara në 
pikat e grumbullimit. Grumbullimi nga 
romët, me ligjin e ri, pritet të zëvendësohet 
me grumbullimin e diferencuar të 
detyrueshëm nga banorët dhe me transportin 
e rrymave të mbetjeve nga firmat e 
specializuara dhe të autorizuara nga njësitë 
vendore. Firmat e specializuara zakonisht 
punojnë me kamionë të posaçëm.  
Grumbullimi nga romët në disa drejtime ka 
përparësi ndaj riciklimit nga firmat e 
specializuara: Banorët mund të dezertojnë 
grumbullimin e diferencuar të mandatuar, me 

ç’rast firmat e pastrimit do detyrohen të bëjnë 
diferencimin në pikat e mëdha të grumbul-
limit, ku tashmë cilësia e mbetjeve është më e 
dobët se po të ishin mbledhur në koshat e 
mbetjeve (siç bëjnë romët). Romët përdorin 
pajisje të thjeshta (biçikleta, triçikla, motorra, 
kamionçina) për transportin e mbetjeve, kurse 
firmat e specializuara të transportit të mbet-
jeve përdorin kamionë disa tonsh edhe në 
zona me pak mbetje, apo me rrugë të ngushta, 
të këqija.Kjo shton kostot e pastrimit, për 
pasojë dhe taksat e pastrimit. Romët mund të 
jenë më efiçentë në grumbullimin e mbetjeve 
organike. Ndryshe nga mbetjet inorganike të 
cilat duhen përpunuar në fabrika të posaçme, 
mbetjet organike mund të kompostohen ose 
përdoren si ushqim për kafshët në shumë pika 
grumbullimi pa teknologji të posaçme. Ricik-
limi nga romët siguron punësim dhe të ard-
hura për mijëra familje, të cilat do të mbete-
shin në kushte varfërie ekstreme nëse ky 
burim të ardhurash do u hiqej. Ky problem 

nuk mund të zgjidhet me punësimin e romëve 
në firmat e pastrimit, sepse kjo shoqërohet 
me më pak punësim dhe me një rënie drastike 
të të ardhurave të tyre. Grumbullimi aktual 
nga romët bëhet sipas ligjeve të ekonomisë së 
tregut: aty ku riciklimi ka kosto të larta (pak 
mbetje, larg pikës së grumbullimit), ky nuk 
bëhet. Kurse riciklimi me urdhër nga lart, i 
zbatueshëm në çdo rrethanë e vend, mund të 
bëhet jo-ekonomik (dhe jo-ekologjik) me 
raste (në zona me pak mbetje, larg fabrikave 
të riciklimit). Kjo përparësi aktuale me ligjin 
e ri nuk do të jetë më.  
Për arsyet e mësipërme ka vende në zhvillim 
të cilat kanë përfshirë kooperativa të 
rrëmihësve-ricikluesve në grumbullimin e 
mbetjeve të ngurta urbane. Në disa qytete 
kolumbiane kooperativat e rrëmihësve kanë 
marrë konçesion për grumbullimin e 
mbetjeve. Ka qytete braziliane ku 
kooperativat e rrëmihësve kanë krijuar 
partneritete publike-private me njësitë 
vendore. Kooperativa të tilla të romëve 
riciklues mund të krijohen dhe në Shqipëri. 
Këto mund të marrin konçesione të pastrimit 
të qëndrave të banuara nga njësitë vendore. 
Kooperativat ndër të tjera do të ofronin 
ndihmë ligjore, administrative, dhe 
përfaqësuese ndaj anëtarëve të tyre.  
Përpos grumbullimit shtetëror (me 
konçesion) të mbetjeve, paralelisht ligji lejon 
dhe funksionimin e  tregut privat të 
grumbullimit të mbetjeve. Për ambjentin dhe 
ekonominë, të dy alternativat janë të 

dobishme. Ndryshe nga 
diferencimi i detyruar me 
ligj, ku gjeneruesi i 
mbetjeve është i detyruar të 
bëjë ndarjen e mbetjeve dhe 
nuk paguhet, në riciklimin 
privat ndarja e mbetjeve 
mund të bëhet dhe nga 
blerësi/marrësi i tyre, kurse 
gjeneruesi i mbetjeve ka 
mundësinë të paguhet. 
S k e m a t  p r i v a t e 
funksionojnë më mirë me 
gjenerues industrialë e 
tregëtarë mbetjesh, sepse 
gjeneruesi ka dhe interes 
ekonomik të shesë mbetjet. 

Edhe këtu romët kanë qenë të suksesshëm, 
duke pasur skema bashkëpunimi me njësi 
tregëtare. Pavarësisht suksesit të romëve në 
riciklim, ka bashki, si ajo e Tiranës, ku romët 
me justifikime për prishjen e imazhit të 
qytetit, po nxirren nga biznesi i riciklimit. 
Pritshmëria është që grumbullimi i mbetjeve 
të kryhet nga një firmë e vetme, e 
specializuar, që punon me mjete moderne. 
Por, megjithëse ky modernizim në pamje të 
parë duket i dëshirueshëm, mund të sjellë 
përkeqësimin e riciklimit të mbetjeve (nëse 
banorët nuk bashkëpunojnë për ndarjen e 
mbetjeve, kurse firmat nuk dënjojnë të bëjnë 
vetë punën e pisët në koshat vendorë); rritjen 
e taksave të pastrimit dhe tensione sociale 
nga shtyrja në varfëri ekstreme e mijëra 
njerëzve. Romët po na bëjnë një shërbim, që 
ndoshta vetëm kur ta humbasim do ja 
kuptojmë vlerën.  
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Djegia e mbetjeve të Fierit mban erë 

Unë Ricikloj është një nisëm mjedisore 
që synon të sensibilizoj dhe motivoj 
individët dhe komunitetin për një 
mjedis të qëndrueshëm, me sa më pak 
mbetje. Kjo nisëm synon të ofrojë një 
program të mirëfilltë të riciklimit dhe 
shërbimit ekologjik për ndarjen dhe 
grumbullimin e mbeturinave në zyra, 
biznese, në komunitet dhe më gjerë. 
Riciklimi është sa jetik për mjedisin 
tonë, po aq dhe eknomik.  
"Unë ricikloj" ofron falas shërbimin e 
mbledhjes dhe riciklimit të mbeturinave 

në zyra, insti-
tucione, organi-
zata, hotele, 
r e s t o r a n t e , 
shkolla, qendra 
tregtare si dhe 
çdo subjekt  
tjetër që shfaq 
interes në re-
dukt imin  e  
mbetjeve dhe 
wshtw i intere-
s u a r  n ë 
mbrojtjen e 
mjedisit. "Unë 
ricikloj" është 
një shërbim 
jetësor për një 

mjedis më të pastër, për një ekonomi 
më të mirë dhe për punësimin e komu-
niteteve në nevojë. Koshat e parë u 
projektuan dhe u ndërtuan nga të rinjtë 
aktivistë të nismës "Unë Ricikloj" me 
ndihmën dhe bashkëpunimin e skuadrës 
Ecovolis.  Ndërsa më pas janë punësuar 
persona nga komuniteti rom pwr t’i 
prodhuar këto kosha. Koshat janë të 
standarteve më të arrira, me ngjyrat 
dalluese, mbishkrimet e mbetjeve, 
praktike në përdorim dhe mjaft të 
përshtatshme për zyra.  

Ndarja e mbetjeve tashmë edhe në biznese, qendra 
tregtare, falë  nismës “Unë Ricikloj”  

Apollonia Investments planifikon që në qytetin e 

Fierit të ndërtojë një fabrikë të përpunimit të mbet-

jeve për energji, me kapacitet 120,000 tonë mbetje në 

vit . Vlera e investimit shkon në 214 milion euro. 

Krahas fabrikës në Fier kompania planifikon të 

ndërtojë dhe të paktën 3 fabrika të tjera në qytete të 

tjera të Shqipëirisë. Teknologjia që do të përdorë 

fabrika është “Piroliza me temperaturë të lartë” e 

mbetjeve organike, mbetjeve të naftës të Fierit dhe 

rajoneve përreth. Ka një paqartësi se çfarë mbetjesh 

do të trajtojë fabrika në fjalë. Në prezantimin e saj 

për investimin Apollonia Investments flet vetëm për 

mbetje organike dhe nafte. Kurse në letrën e krye-

bashkiakut Baftjar Zeqo, dërguar kryeministrit, flitet 

për djegjen e të gjithë mbetjeve të ngurta bashkiake, 

pa bërë ndarje në burim. Ligji për menaxhimin e 

integruar të mbetjeve bën të detyrueshëm grumbul-

limin e diferencuar të mbetjeve letër, plastikë, metal 

dhe qelq, me qëllim riciklimin e tyre, duke filluar nga 

31 Dhjetor 2018. Kjo është dhe në përputhje me 

direktivat europiane që këtë detyrim e kanë vendosur 

duke filluar nga viti 2015. Plani lokal i menaxhimit 

të mbetjeve të ngurta të qytetit të Fierit, i përgatitur 

nga Bashkia e Fierit në Dhjetor 2010 planifikon 

riciklimin e deri në 20% të totalit të mbetjeve të 

riciklueshme deri në vitin 2015-2016. Vetëm mbetjet 

e mbetura pas riciklimit parashikohen nga plani të 

trajtohen për përfitim energjie. Nisur nga këto 

detyrime ligjore, është e paligjshme letra e kryebash-

kiakut të Fierit e cila thotë se nuk do të ketë nevojë 

për të bërë ndarjen e mbetjeve në burim. Mbetjet 

organike janë të kompostueshme në pleh organik. Me 

shtrenjtimin e plehërave kimikë kompostimi do të 

jetë gjithmonë e më fitimprurës dhe më i 

rëndësishëm për ruajtjen e pjellorisë së tokës. Plani 

lokal i Fierit për menaxhimin e mbetjeve sugjeron si 

kompostimin dhe trajtimin për energji të mbetjeve 

organike, duke e lënë vendimin për zgjedhjen mes 

tyre në të ardhmen. Ligji i mbetjeve i jep kohë qarkut 

të Fierit deri në 2014 për të dorëzuar planin rajonal të 

menaxhimit të mbetjeve për miratim në kryeministri. 

Plan të tillë, për sa kemi dijeni, qarku i Fierit nuk ka 

dorëzuar ende. Ende nuk është vendosur nëse mbetjet 

organike do të kompostohen apo digjen për energji. 

Prandaj fabrika nuk duhet aprovuar përpara 

aprovimit të planit. Me shumë mundësi në letra 

fabrika do të jetë e autorizuar të trajtojë vetëm 

mbetjet organike, në respekt të ligjit. Në praktikë, 

grumbullimi i diferencuar do të lihet pas dore (siç 

deklaron letra e kryebashkiakut). Për realizimin e 

grumbullimit të diferencuar në Fier janë shpenzuar 

fonde të ambasadës hollandeze për  bërjen e planit të 

menaxhimit të mbetjeve, ka shpenzuar Ministria e 

Mjedisit për të edukuar familjet për kompostimin e 

mbetjeve organike, si dhe ka dhënë fonde UNICEF-i 

për edukimin e fëmijëve për grumbullimin e diferen-

cuar. Qendra “Grupimi Ekolëvizja” dhe UNICEF-i 

kanë një vit që po edukojnë 20,000 fëmijë (nëpërmjet 

tyre dhe mijëra prindër) të Fierit dhe Vlorës për 

grumbullimin e diferencuar të mbetjeve, me mirëbe-

simin se riciklimi është i padiskutueshëm si strategjia 

më e mirë e menaxhimit të mbetjeve. Ka dhe një 

fabrikë riciklimi plastike në Fier, ku janë investuar 

miliona. Si dhe qindra të punësuar në grubullimin e 

plastikave. Pra kjo kthesë e papritur e kryebashkiakut 

sjell dëme të mëdha ekonomike.  

16 Mënyra të thjeshta për të reduktuar ndotjen plastike 

Nga Alisa Peçi 
Plastika është 
gjetur në pothuajse 
çdo gjë në ditët e 
sotme. Ushqimi 
dhe produktet 
higjienike janë të 
paketuara në të. 
Makina, telefoni 

dhe kompjuteri janë bërë prej saj. Ju e përtypni  atë 
në mënyrë të përditshme në formën e çumçakizit. 
Ndërsa shumica e plastikës janë të riciklueshme, 
realiteti është se ka plot produkte plastike të cilat nuk 
riciklohen. Një karton qumshti  me përbërje plastike 
nuk mund të riciklohet në një tjetër kuti. Ajo prod-
hohet në një cilësi më të ulët të lëndës  plastike, e 
cila nuk mund të  riciklohet. Si përkthehet në shifra 
problematika e plastikës? Nga 30 milion ton të 
mbeturinave plastike gjeneruar në SHBA në vitin 
2009, vetëm 7 për qind prej tyre u ricikluan. Këto 
mbetje plastike përfunduan në tokë, plazhe, lumenj 
dhe oqeane. Gjithashtu duhet sjellë në vëmendje se 
shumica e plastikës është prodhuar nga nafta.  
Fatmirësisht, ka hapa të thjeshtë që mund të merren  
për të zvogëluar në mënyrë drastike sasinë e mbeturi-
nave plastike që aktualisht gjenerohet.  
1. Thuajini JO Pibsave. Një nga mënyrat më të lehta 
për të reduktuar ortekun e plastikave në landfilleve  
është refuzimi i pibzave plastike. Thjeshtë bëjëni me 
dije kamerierin që ju nuk keni nevojë për një të tillë, 
dhe sigurohuni që ta specifikoni këtë kërkesë tuajën 
edhe kur e porosisni në makinë. Nuk mund të hiqni 
dorë nga komoditeti i pibzave? Bleni një pibzë qelqi. 
Restorantet kanë pak gjasa për të ju sjellë një pibëz 
plastike, nëse ata e shohin se ju e keni pibzën tuaj .  
2. Mbani me vete çanta të ripërdorshme bezeje 
Rreth 1 milion qese  përdoren çdo minutë dhe një 

qese e vetme do  1000 vjet për tu degraduar. Nëse  
jeni  tashmë duke sjellë çanta të ripërdorshme në 
dyqanin e ushqimeve jeni në rrugën e duhur , por në 
qoftë se jeni ende duke përdorur qese është koha për 
të bërë një ndryshim kardinal në jetën tuaj. Bleni disa 
çanta të ripërdorshme e cila do të ndihmojë në 
reduktimin e plastikave nga landfilli. Për të shman-
gur  qeset  e prodhuara nga najloni ose poliesteri, 
zëvendësojini ato me çanta pambuku!  
3. Hiqni dorë nga çamçakëzi. Çamçakëzi është 
prodhuar fillimisht nga një gomë natyrale, por kur 
shkencëtarët kriuan gomën sintetike, polietileni dhe 
polivinili filluan të zëvendësojnë gomën natyrale në 
shumicën e çamçakëzave. Jo vetëm që ju përtypni 
plastikë, por ju gjithashtu mund të përtypni plastikë 
toksike.  Është evidentuar se polivinili ka shkaktuar 
tumore në minjtë laboratorike. Nëse është e mundur  
të riciklohet edhe ccamcakëzi edhe paketimi i saj, 
por më e mira do të ishte të hiqej nga përdorimi.  
4. Bli detergjentë dhe sapun në kuti në vend të 
shisheve plastike. Kartoni është më i lehtë  për tu 
ricikluar dhe  bëhen më shumë produkte se nga 
plastika, duke e ulur kështu koston e saj.  
5. Shmangni paketimet. Shumë dyqane, shesin 
ushqime  si oriz, makarona, fasule, arra, drithëra etj. 
dhe granola, të papaketuara  të cilat mund t’i 
mbushni  në ccanta të ripërdorshme me anë të të 
cilave do të kurseni të holla si dhe paketimin e 
panevojshmëm. Dyqanet kanë metoda të ndryshme 
për të zbritur peshën e çantës e cila kontrollohet para 
mbushjes. Gjithashtu, shumë çanta pambuku i kanë 
peshat e tyre të stampuara, në mënyrë që ata thjesht 
mund të zbriten në arkë. 
6. Përdorimi i kavanozave prej qelqi. Ju mund të 
blini një shumëllojshmëri të ushqimeve të përgatitura 
në kavanoza qelqi në vend të atyre plastike, duke 
përfshirë salcë spageti, gjalpë badiava, salca etj. Në 

vend ti hidhni ripërdorini ato për të mbajtur ushqimin 
ose t’i merrni me vete kur doni ti mbushni. Nëse keni 
plastikë që ju kanë mbetur në kontejnerë, gjalpë kos 
apo ushqime të tjera, mos i hidhni jashtë. Thjesht 
lajini dhe përdorini për të ruajtur ushqimin.  
7. Zëvendësoni shishet plastike me ato të ripërdor-
shme. Nga ambalazhimi i ujit prodhohen 1.5 milion 
ton të mbeturinave plastike në vit, dhe këto shishe 
kërkojnë 47 milionë gallons (njësi volumi e zakon-
shme në Amerikë, e përdorur për lëngjet e cila është 
e njëvlefshme me 3.785 litra) nafte për tu prodhuar, 
duke iu referuar organizatës Food and Water Watch. 
Nëpërmjet shisheve të ripërdorshme do të parandalo-
hen disa nga këto shishe plastike nga përfundimi i 
tyre në tokë dhe oqeane.  
8. Merrni enën tuaj me vete. Nëse jeni në restorant 
dhe dëshironi të merni me vete ushqimin e mbetur në 
pjatën tuaj, përgatituni të merni enë të ripërdorshme. 
Kur ju porosisni, pyesni kamarierin nëse ushqimi 
mund të serviret në enën tuaj. Shumica e resto-
ranteve, me siguri që nuk do të kenë asnjë problem, 
përkundrazi dhe për ta do të jetë më mirë.  
9. Përdorni shkrepset në vend të çakmakëve. Nëse 
keni nevojë për të ndezur një qiri apo për të ndezur 
një zjarr përdorni shkrepset, në vend të çakmakëve. 
Pasi çakmakët rëndom përfundojnë në landfille dhe 
madje janë gjetur edhe në stomakun e shpendëve të 
ngordhur.  
10. Shmang ushqimet e ngrira. Ushqimet e ngrira 
kanë një paketim plastik të konsiderueshëm, madje 
edhe ato artikuj që janë paketuar në mënyrë eko-
miqësore, me karton, janë të veshura në të vërtetë 
nga një shtresë e hollë plastike. Ndonëse të hequrit 
dorë nga ushqimet e ngrira mund të jetë e vështirë, 
ka përfitime të tjera përveç atyre mjedisore. Ju do të 
hani më pak ushqime të përpunuara dhe do të 
shmangni kimikatet në paketimin e tyre plastike.  

11. Mos përdorni lugë, thika, pirunj plastik 
Thuajni lamtumirë lugëve, thikave dhe pirunjve 
plastik. Duhet të keni në çantë lugë, thika dhe pirunj 
argjendi, nëse e dini se në lokalin tuaj të preferuar 
sherbehet me produkte plastike.  
12. Ktheini kutitë plastike në dyqan për t’i ripërdorur 
sërisht. Nëse keni blerë qershi, manaferra, domate 
etj. në tregun e fermerëve merrni me vete, enë 
plastike në treg, për t’i rimbushur.  
13.  Përdorni pelena, në vend të pampersave. Sipas 
EPA, 7.6 miliardë pelena hidhen poshtë në SHBA, 
çdo vit. Ajo ka një kosto rreth 80.000 paund dhe 
kërkon më shumë se 200.000 pemë që të priten në vit 
për të prodhuar pampersat vetëm për foshnjat ameri-
kane. Nga përdorimi i pelenave do të reduktohet 
gjurma e karbonit e foshnjës suaj dhe njëkohësisht do 
të kurseni para.  
14. Mos blini lëng frutash në shishe plastike. Në 
vend që të blini lëng në shishe plastike, shtrydhini 
frutat ose thjesht hani fruta të freskëta. Kjo mënyrë jo 
vetëm që do të reduktoj  mbetjet plastike, por është 
dhe një mënyrë më e shëndetshme e të ushqyerit 
sepse do të merni më shumë vitamina dhe antioksi-
dantë.  
15. Pastro gjelbër. Nuk ka nevojë për detergjente të 
shumta plastike për të pasur banjo, dritare të pastër, 
mund të përdorni sodën ose acidin acetik për t’i 
pastruar ato. Në këtë mënyrë keni shmangur kimi-
katet toksike, të cilat janë të dëmshme për shëndetin 
e njeriut, sidomos të vajzave dhe grave të cilat meren 
kryesisht me pastrimin.  
16. Paketoni një drekë të gjelbër. Nëse dreka që 
merni me vete mbështillet me materiale plastike 
është koha për të bërë një ndryshim të gjelbër. Në 
vend të paketimit të sanduiçit në qese, mund t’i 
mbështillni me letër. 
  



 5 

Ekspozitë në Sofje, Bullgari “Efiçenca e Energjisë 
& Energjia e Rinovueshme”  

Në 29 deri në 31 Maj 2013 në Sofje (Bullgari), Eko Forumi i 

Evropës Jug-Lindore do të bashkoj në Sofje (Bollgari) profesion-

istë të lartë të industrisë, organizuar nga Via Expo. Duke sigu-
ruar energji nga burimet e rinovueshme të energjisë dhe duke 

zbatuar një efiçencë të energjisë në fusha të ndryshme, do të 

bëhet një hap i madh drejt një të ardhme të qëndrueshme - të 

pastër dhe të sigurt. I përkushtuar për këtë qëllim, Forumi Jug-

Lindor  i mirë-njohur EE & RE (Energy Efficiency, & Renew-

able Energy lehtëson dhe përshpejton hyrjen e produkteve të reja 

dhe teknologjive në rajon duke e lidhur me ndërkombëtaren 

know-how (si të përdoren). Edicioni i 9 i ardhshëm i eventit do 

të sjellë së bashku profesionistë të lartë të industrisë,  do të 

paraqiten në ekran produktet e fundit, teknologjitë  dhe shërbi-

met. Kjo do t'ju japë një shans unik për të takuar përfaqësuesit 

dhe adresuar  një gamë të gjerë çështjesh të sektorëve të industrisë: Energjia e rinovueshme, 

operatorët e rrjetit dhe shërbimeve, eficencen e energjisë, smart buildings, industrinë e ndër-

timit, financën, etj.  

From 29th to 31st May 2013 in Sofia 

(Bulgaria), the South-East European Eco Forum will 

bring again together top industry professionals, organi-

zated by Via Expo. By providing energy from renewable 

energy sources and implementing energy efficiency in 

different fields, we go a big step towards a sustainable 

future – clean and secure. Devoted to this goal, the well-

renowned South-East European EE & RE Forum facili-

tates and accelerates the entering of new products and 

technologies into the Region by linking it with interna-

tional know-how. The forthcoming 9-th edition of the 

event will bring together top industry professionals and 

will put on display latest products, technologies and services. It will give you a 

unique chance to meet and address representatives from a wide range of industry 

sectors: renewable energy, grid operators and utilities, energy efficiency, smart 

buildings, building industry, finance, etc. 

Një tjetër vështrim mbi plastikën 

Nga Dorina Idrizi 
Plastika luan një rol të rëndësishëm në jetën 
tonë të përditëshme duke u përpunuar në 
forma, madhësi dhe ngjyra nga më të 
ndryshmet. Nafta, lubrifikantët dhe pigmentet 
që marrin pjesë në përbërjen e saj i japin 
karakteristikat unike. Gjithsej janë 82.000 
lëndë kimike që marrin pjesë në përbërjen e 
plastikës ku 200 prej tyre janë identifikuar jo 
të dëmshme, 5 janë substanca të rrezikshme 
për shëndetin e njeriut dhe mjedisin dhe 
pjesës tjetër akoma nuk u janë studiuar efek-
tet. Institucione të ndryshme kërkimore dhe 

shkencëtarët janë të mendimit BPA-ja, fta-
latet dhe PVC janë më të rrezikshmet për 
shëndetin e njeriut. BPA-ja çrregullon sis-
temin endokrin duke mimetizuar estrogjenin, 
shkakton obezitetin, ul sasinë e prodhimit të 
dopaminës që luan rol të rëndësishëm në  
funksionin e trurit,  shkakton jo mirë-
funksionimin e tiroides, tumor në testikuj dhe 
në prostatë tëk meshkujt, si dhe tumorin në 
gji tek femrat. BPA-ja shkakton leuçeminë, 
kancer në sistemin neuroendokrin tek fëmijët 
e vegjël si dhe kancerin ne tru tek të rriturit. 
Ftalatet përdoren për ti dhënë fleksibilitet, 
transparencë dhe qëndrueshmëri plastikës. 
Këto lëndë kaq të përdorshme janë të nda-
luara të përdoren në disa rajone përgjatë 
globit.  Ekspozimi ndaj fat lateve 
sjell  zhvillimin e kancerit në gji dhe çrregul-
limin e sistemit endokrin duke luhatur nivelin 
e hormoneve.  Prania tek nënat shtatëzënë  e 
ftalateve sjell çrregullime në lidhje me seksin 
tek fëmijët, në lidhje me peshën e tyre dhe 

me riskun për tu sëmurë nga diabeti i tipit II 
gjatë rritjes. Polivinil kloridi i quajtur ndry-
she dhe PVC është një nga materialet e 
sintetizuara më të përdorshme në prodhimin e 
plastikës. Përdoret më shumë në industrinë e 
ndërtimit, në veshje dhe mobilje për shkak se 
i jep objekteve pa përshkueshmëri ndaj ujit. 
Përdorimi i PVC shoqërohet dhe me sub-
stanca kimike të tjera të rrezikshme dhe 
djegia e materialeve që përmbajnë PVC sjell 
çlirimin e dioksinave. Kjo e fundit shkakton 
tumor kryesisht në rrugët e frymëmarrjes, 
çakordim të sistemit endokrin, rritje e pa 
kontrolluar e qelizave të endometrit (shtresa e 
brëndëshme e uterusit), dëmtime neurolog-
jike, zhvillim jo normal tek fëmijët, dëmtim 
të aparatit riprodhues dhe të sistemit imuni-
tar. Një tjetër substancë kimike që gjen 
përdorim në prodhimin e plastikës por që 
ndikon negativisht në shëndetin e njëriut 
është dhe polistireni. Është substancë termo-
plastike dhe biodegradohet shumë ngadalë. 

Ka përdorim komercial  dhe sigurisht është i 
pranishëm në jetën tonë të përditshme. 
Grumbulli i produkteve që përmbajnë 
polistiren është tepër i madh. Arsyeja 
kryesore është se një pjesë shumë e vogël e 
këtyre produkteve mund të riciklohen. 
Polistireni gjëndet dhe në ushqime dhe pije. 
Metabolizohet lehtë sapo futet në trupin e 
njeriut  dhe mendohet të jetë një ndër 
shkaktarët e sëmundjes së kancerit.  
Faktet flasin që  gjysma e 600 miliard tonë 
plastikë të prodhuar çdo vit shkojnë për 
prodhimin e produkteve njëpërdorimshe - 
sipas The New York Times. Kjo tregon që 
një  p jesë  e  kons ide rueshme  e 
mbetjeve  shpeshherë  përfundon e pa 
ricikluar, duke notuar në sipërfaqen e deteve, 
oqeaneve apo lumenjve. Duke e parë nga ky 
këndvështrim prania e plastikës është e 
rëndësishme në jetën tonë të përditëshme, por 
mënyra e prodhimit dhe përdorimit nga 
njerëzit është e gabuar. 

Hot-spot  nga Mërkuri, në gjirin e Vlorës 
Rreziqet e helmimit nga merkuri  janë të njohura për shekuj me radhë. Ekspozimi ndaj 
niveleve të larta të merkurit mund të dëmtojë përgjithmonë trurin dhe veshkat. Efektet e 
dëmshme kalojnë edhe nga nëna tek fetusi i saj dhe mund të shkaktojë dëmtim të trurit, 
vonesë mendore, verbim dhe pamundësi për të folur. Një raport i ri i IPEN, rrjetit 
ndërkombëtar për eliminimin e ndotësve organikë të qëndrueshëm, me 
qendër në New  York ka sjellë të dhëna alarmante për nivelin e 
Mërkurit Gjirin e Vlorës . Nivelet e larta të mërkurit që kalojnë tek 
peshqit kanë krijuar një "Hot Spot"  të mërkurit aty nga mbetjet e 
fabrikës së PVC . Raporti thekson nevojën urgjente për një reduktim të 
përgjithshëm në emëtimin  e merkurit dhe i drejtohet dhe përfaqsuesve 
të qeverisë të cilët do të mblidhen në Gjenevë për një seancë 
përfundimtare negociatore drejt një traktati ndërkombëtar për mërkurin. 
Ky traktat global është i pari për impaktin e mërkurit në mjedis dhe 
mbështetet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin. Gjiri i 
Vlorës  është një zonë e rëndësishme e peshkimit dhe peshqit nga kjo 
zonë  shpërndahen në të gjitha qytetet në Shqipëri. Për këtë studimi 
mori si kampione dy lloje peshqish : barbunin  dhe merlucin. Rezultatet e këtij studimi 
tregojnë se niveli mesatar i mërkurit tek barbuni është 2,8 herë më i lartë se vlera referenciale 
prej 0.22 ppm e Agjensisë për Mbrojtjen e Mjedisit të SHBA dhe normave limit të BE-së. 

Raporti është pjesë e një projekti më të madh të kryer nga ekipi shkencor i Institutit të 
Kërkimeve Biodiversitetit dhe IPEN, një rrjet global i organizatave joqeveritare. Raporti 
“Zonat e Nxehta Globale të  Mërkurit”, 9 Janar, ka sjellë të dhëna të reja mbi përqendrimet e 
mërkurit në peshqit por dhe në mostrat e flokëve të njeriut  duke identifikuar  për herë të parë  

një grup të “Zonave të Nxehta”  biologjike globale , ku nivele të larta 
të merkurit janë të mjaftueshme për të paraqitur kërcënime serioze për 
ekosistemet  dhe shëndetin e njeriut. Aktivitete njerëzore të tilla si 
djegia e qymyrit, minierat dhe përpunimi i mineraleve metalike, si dhe 
fabrikat hedhin mbetje inerte dhe mërkur në mjedis. Pjesa më e madhe 
e mërkurit të prodhuar dhe të përdorur dukshmërisht  avullon në 
atmosferë dhe përfundon përsëri  në tokë ose në oqean ku 
mikroorganizmat e transformojnë atë në një formë toksike 
( methylmercury ), e cila më pas bëhet pjesë e zinxhirit ushqimor. 
Methylmercury  përthithet tërshisht nga trupi dhe njerëzit janë të 
ekspozuar kryesisht nëpërmjet konsumimit të peshkut. Shumë  
organizata kombëtare dhe  ndërkombëtare  të shëndetësis e vlerësojnë 

merkurin në peshk  si një kërcënim tepër të madh për shëndetin e njeriut, jetesën dhe 
mjedisin. Misioni i IPEN është  të kontribuojë për të ardhme pa mbetje toksike për të gjithë. 
Rrjeti IPEN është i përbërë nga më shumë se 700 organizata të interesit publik në 116 vende. 

Exhibition in Sofia, Bulgari "Energy Efficiency & 
Renewable Energy" 
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Bujqësia organike përdor 
rreth 50 përqind më pak en-
ergji fosile në krahasim me 
bujqësinë konvencionale  

T'i kthejmë sytë drejt Bujqësisë Organike, për të patur një sistem ushqimor të 
qëndrueshëm!  

 
 
 
 
 
Përshtati Alisa Peçi 
Një raport i ri i Institutit  
Worldwatch shqyrton rritjen e 
praktikave bujqësore organike 
dhe ndikimin e tyre mbi sigur-
inë e ushqimit dhe mjedisit. 
Washington, DC - Pavarësisht 
një rënieje  të lehtë në vitet 
2009 dhe 2010, që nga viti 
1999 bujqësia organike është 
zgjeruar në më shumë se tre 
herë për 37 milionë hektarë. 
Rajonet të çertifikuar për bu-
jqësinë  organike, të cilat e 

kanë të përhapur këtë lloj bu-
jqësie në një shkallë të gjerë, në 
vitin 2010 ishin Oqeania, duke 
përfshirë Australinë, Zelandën 
e Re dhe Ishujt e Paqësorit  
(12.100.000 ha); Evropa (10. 
000. 000 hektarë) dhe Amerika 
Latine (8.400.000 ha), shkrua-
jnë autorët e raportit Catherine 
Ward dhe Laura Reynolds. Sot 
bujqësia organike është e ba-
zuar në standardet ndërkom-
bëtare. Gjithmonë e më tepër  
evidentohet një rritje e vendeve 
të cilët e zhvillojnë prodhimin 
bujqësor, në përputhje me 
rregullat e bujqësisë organike. 
Kështu,  nga 74 vende që zba-
tonin këtë formë të bujqësisë në 
2009, në 2010 numri ka arritur 
në 84 vende. Përkufizimet 
ndryshojnë, por duke iu 
referuar Federatës Ndërkom-
bëtare të Lëvizjeve të Bujqësisë 
Organike, bujqësia organike 
është një sistem prodhimi që 
mbështetet në proceset ekolog-
jike, të tilla si riciklimi i mbet-
jeve dhe jo në  përdorimin e 
inputeve sintetike, të tilla si 
plehrat kimike dhe pesticidet. 
Praktikat konvencionale bu-

jqësore shpesh degradojnë 
mjedisin në një plan 
afatshkurtër dhe afatgjatë,  për-
mes erozionit të tokës, nxjerrjes 
së tepruar të ujit dhe humbjes 
së biodiversitetit. Bujqësia or-
ganike kontribuon  në një ush-
qim të qëndrueshëm dhe të 
sigurtë, duke përmirësuar ush-
qimin dhe siguruar jetesën në 
zonat rurale. Ajo njëkohësisht 
ka reduktuar vulnerabilitetin 
ndaj ndryshimeve klimatike 
dhe ka rritur biodiversitetin. 
Bujqësia organike përdor deri 
në 50 përqind më pak energji 
fosile në krahasim me bujqës-
inë konvencionale. Fermat or-
ganike mesatarisht e kanë bio-
diversitetin 30 për qind më të 
lartë se fermat konvencionale, 
duke përfshirë shpendët, insek-
tet, dhe bimët. Nga viti 2009 në 
vitin 2010, Evropa e ka rritur 
tokën e saj bujqësore organike 
me 9 për qind duke e cuar në 10 
milionë hektarë. Ndërsa, 
Shtetet e Bashkuara kanë  
mbetur mbrapa vendeve të tjera 
në adoptimin e metodave të 
qëndrueshme bujqësore.  
Prodhimi i ushqimit të qëndrue-

shëm do të bëhet gjithnjë e më i 
rëndësishëm në vendet në 
zhvillim, duke qenë  se shumica 
e rritjes së popullsisë është 
përqendruar në vendet më të 
varfëra të botës. Bujqësia në 
vendet në zhvillim shpesh është 
më intensive se në vendet in-
dustriale, kështu që nuk është 
për t'u habitur se rreth 80 për 
qind e 1.6 milionë fermerëve  te 
certifikuar në bujqësinë or-
ganike jetojnë në vendet e 
botën në zhvillim.  
 

Fermat organike mesatarisht 
e kanë biodiversitetin 30 për 
qind më të lartë se fermat 

konvencionale 

Skema e zinxhirit të akumulimit të plastikës 

Përdorimi i plastikës luan rol të rëndësishëm në ditët e sotme. Gjatë 
një viti prodhohen tonelata me plastikë dhe pjesa më e madhe e tyre 
përfundon kryeshisht në det, oqeane dhe lumenj pas përdorimit. Kjo 
jo vetëm dëmton shëndetin e njeriut por dhe zinxhirin ushqimor. 
Pasi qeset, shishet dhe objektet e plastikës depozitohen në det fillon 
procesi i copëzimit në pjesëza të vogla. Këto pjesëza përmbajnë 
DDT, PCB dhe toksina të ndryshme në përbërjen e tyre. Peshqit, 
zogjtë dhe gjallesat e tjera i ngatërrojnë këto pjesëza me ushqimin 
dhe në këtë mënyrë ata kontaminohen me substanca toksike. Duke 
qënë se njriu ushqehet me prodhimet e detit i gjithë toksiciteti në 
organet e tyre bioakumulohet në organizmin tonë. E njëjta situatë 
është dhe me ekosistemet tokësore, prandaj përpara se të hedhim 
një qese plastike duhet të mendojmë se ku përfundon ajo. 
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Nga Mehmet METAJ, Drejtor Ekzekutiv, 
Qendra e Studimeve dhe Konsultimeve 
Pyjore, ALBAFOREST 
Një parantezë për ndryshimet klimatike 
dhe ndjesitë 
ekologjike të kohës sonë. 
Përcaktimi i Universit është përligjur tashmë 
nga 
teori të ndryshme shkencore, zanafilla e të 
cilave 
vjen që nga Greqia e lashtë nga të famshmit 
Pitagora dhe filozofi Aristoteli, të cilët kan 
reflektuar 
rreth nevojave immediate, reale dhe sociale. 

Ndërkohë një rreth vicioz ka ekzistuar në të 
gjitha epokat, që vjen dhe është prova e 
kuptimit të moralit 
që imponon pushteti duke dhunuar alternati-
vat shkencore. 
Fizika helenistike e kthimit të përjetshëm u 
përkthye në favor të evolucionit linear, si 
vepër e disa teologëve, të cilët në fillimet e 
erës kristiane nuk pranuan aprovimin e 
historisë së shenjtë kundrejt ridimensionimit 
dhe rilindjes së botes natyrale. Në mënyrë 
supersonike natyra ka qënë gjithmone foto-
kopje e vetvetes, ndërkohe që njeriu e ka parë 
atë në funksione të ndryshme në vartësi të 
epokave. Në gjithë rruzullin tokësor janë 4,1 
miliard ha pyje. Nga sipërfaqja e përgjith-
shme e planetit tone (Tokës) prej 51 miliard 
ha, 74 % mbulohet nga uji (oqeanet, detet, 
liqenet, lumenjt) kuse 26 % është tokë e thatë 
që përbën 13,18 miliard ha. Dhe 31 % e kësaj 
toke të thatë mbulohet nga pyjet, d.m.th afro 
8% e sipërfaqes së tokës së planetit. Po të 
zbriten këtu pyjet e ulëta (shkurre) të rritura 
në kufijt e kënetave dhe të tundrës, në 
shkretëtira dhe gjysëmshkretëtira, mbeten 
vetëm 5 % pyje të lartë. Per rreth 6,3 miliard 
popullsi i bie 0,6 ha pyll per kapital. Ky është 
një thesar madhështor i tokës për njerëzimin. 
Çdo vit pyjet si pjesa e gjelber e planetit thith 
123 miliarde ton anhidrid karbonik. Pjesen 
me te madhe te barres e kane pyjet tropikale 
me 34 % te gazrave te absorbuar dhe me pas 
vijne savanat me 26 % edhe pse zene nje 
siperfaqe sa dyfishi i pyjeve tropikale. 
Shifrat janë marramendëse, por tendencat 
janë të qarta: planeti po shkon drejt një 
përplasje të madhe të interesave si nevojave 
në rritje per ushqim, të energjisë dhe të 
sigurisë së klimës. Shpyllezimi ne Amazona 
(Amerika Latine/Jugut): 4, 5 milion ha/vit 
dhe ne 
vendin e dyte Afrika me 0,4 milion ha/vit; 

Dhe tashme njerezimi per te paren here ne 
historine e tij ndodhet perpara një momenti 
kur duhet te perzgjedh me emergjence, jo 
vetem persa i perket gjendjes dhe situatave te 
planetit Toke, por ne pergjithesi rreth ku-
shteve qe e bene te mundur lindjen dhe 
pershtatjen e njeriut ne kete planet. 
Vetem individi/njeriu, i çliruar nga besytnite 
dhe frengjite religjioze, mund te jete nje 
qenje relativishte lire dhe te kontribuoje per 
shmangjen ekatastrofave dhe apokalipsit 
ekologjik qe po troket forte tashme. (ndersa 
F. Niçe thote se “nese e verteta mund te 
arrihet ndonjehere ajo mund te arrihet nga nje 

individ, i cili hedh poshte 
gjithϧka qe shoqeria ose feja e 
quan te rendesuishme, vetem nje 
mbinjeri ose superman mund te 
jetoj ne menyre autentike dhe te 
suksesshme..”) 
Dhe nderkaq te gjendur perballe 
çrregullimeve te dukshme kli-
matike globale dhe hijes se 
frikshme te nje apokalipsi eko-
logjik dhe kohet e fundit po flitet 
shpesh dhe per pyjet ne kuadrin 
e diskutimeve te shkaktuara dhe 
frymezuara nga debati global i 
ngrohjes se klimes dhe keto 
debate sapo kanë dale nga 
tavolina e Samitit te Kopenhages 

ku dhe vendi i yne ndonese nje vend i vogel 
dhe pa pergjegjesi direkte ne keto ndikime 
mori angazhimet e veta ku pyjet jane epiqen-
dra e diskutimeve. 
Dhe tani le të kthehemi në temë cilatjanë 
situatat që po kalon biosfera jonë dhe me 
ç’ínjorancë menaxhuese i përgjigjemi ne 
natyrës dhe pyjeve 
tanë  sui generis ! 
Ne kushtet dhe standartet që duhet të plote-
sojë vendi për integrimin Evropian dhe 
antarësimin “natyral” ne BE është dhe shkalla 
e kontrollit te shtetit ndaj mbrojtjes se natyrës 
dhe mjedisit , (me 
tregues dhe indikatror te monitorueshëm 
kombëtar) e mbrojtjes dhe mbarështimit te 
qëndrueshëm te natyrës dhe mjedisit në 
përgjithësi. Vendi ynë si vend mesdhetar 
është një vend relativisht i pasur me burime 
natyrore. Rreth 50 % e teritorit te vendit tonë 
është i mbuluar me pyje dhe kullota ( 1.5 
milion ha pyje dhe 480 mije ha kullota). Por 
administrimi dhe qeverisja e tyre ne vite dhe 
sidomos gjatë periudhës së tranzicionit lë 
shumë për të dëshiruar dhe kjo për shumë 
arsye nje nga te cilat dhe me kryesorja eshte 
se ne kushtet e varferise rurale pyjet kanë 
sherbyer dhe sherbejne si nje nga burimet 
baze te mbijeteses ne keto zona, dhe kjo ende 
po i lihet si nje mall pa zot apo si prone e 
shtetit d.m.th. e askujt, dhe jo e bazuar ne 
rregullin e ligjit, te koncesionit dhenjes ne 
perdorim etj. Pa hyre thelle ne reminishencat 
e se kaluares krahas arritjeve dhe veprave te 
mdha qe u bene dhe ne sektoirin e pyjeve 
gjate sistemit te kaluar, si pyllezimi i ma-
siveve te medha rreth 200 mije ha, sistemimi 
i prrenjeve dhe terreneve malore e te pjerreta 
si vepra antierozive etj, u shoqerua pash-
mangesisht dhe me vandalizma te tilla si 
shpyllezimi i rreth 280 mije ha per te krijuar 
toke buke, shpyllezimi i rreth 100 mije ha 

dushkajve per te krijuar kullota polifite, 
mbishfrytezimi i pyjeve te mberitshem, 
degradimi i dushkajave dhe mbikulltja, dhe 
se fundi ne fillimet e viteve ’90 prerja ne 
menyre te parikthyeshme e rreth 100 mije ha 
pyje dhe demtimi i mijera hektareve te tjere, 
prerja e drureve-gjelberues te mbjelle anes 
rrugeve auto ne rreth 150 km linear etj. Për 

ilustrim dhe nje synopsis te shkurtër te 

situatës së pyjeve po japim me poshte disa 

shifra dhe fakte tronditëse për krimet eko-

logjike në pyje gjatë dekadave te fundit 

dhe sidomos gjatë tranzicionit : 
• Në kadastër ne kemi rreth 1.5 milion ha 
pyje dhe rreth 480 mije ha kullota, porse pyje 
të vërtetë kanë mbetur vetëm rreth 400 mijë 
ha, pjesa tjetër janë 
kthyer në pyje të ulët, në shkurre ose ne tokë-
djerrë, ku pothuajse ka zona qe ka nisur 
shkretëtirëzimi si një dukuri jo-mesdhetare. 
• Gjatë sistemit të kaluar u shpyllëzuan 280 
mijë ha pyje, për të hapur toka buke ( ku u 
prishën kryesisht dushkajat e zonave kodri-
nore dhe të ulëta) dhe në vitet ´80-´90 u 
shkatërruan edhe rreth 50 mijë ha për të 
“krijuar“ të ashtuquajturat kullota polifite (?!) 
si në Tiranë, Skrapar (Bogove), Gjirokastër, 
Vlorë, etj dhe gjatë tranzicionit u prenë në 
mënyrë të parestaurueshme dhe 100 mijë ha 
dhe u degraduan mijëra ha të tjerë apo u 
kthyen ne shkurre e toka djerrë. 
• Gjatë sistemit të kaluar u thanë dhe mijëra 
hektar këneta duke prishur pothuajëse në 
mënyrë të parikthyeshme vlerat e këtyre 
ekosistemeve ligatinore që bota ato që ka “i 
ruan me kimet”, duke rrezikuar kështu pjesën 
më kryesore te potencialit turistik të vendit. 
• Gjatë tranzicionit u prenë në mënyrë të 
parikthyeshme rreth 100 mijë ha dhe dëm-
tuan rëndë qindra mijëra të tjera, sidomos 
pyjet në afërsi të rrugëve, ku nuk u kursyen 
dhe drurët e mbjellë anës rrugëve auto-

nacionale në rreth 150 km linear, ku ende 
s´janë ripyllëzuar dhe janë një dëshmi e 
vandalizmës sonë. 
• Janë zaptuar rreth 50 mijë ha teritore në 
bregdet dhe zona te tjera me vlera te veçanta 
natyrore e biodiversiteti duke shkatërruar me 

vandalizëm, pyllëzimet e zonës bregdetare, 
rivierën e vendit dhe rizortet turistike dhe 
rrezikuar në mënyrë të parikthyeshme poten-
cialet e zhvillimit të vendit, që nga Velipoja 
(Shkoder) e Kune-Vaini (Lezhe), Patoku 
(Kurbin) e duke vazhduar ne Gjirin e Lalesit 
e Golem (Durres), Divjakë (Lushnje) dhe deri 
në rivierën e Vlorë-Sarandë´s, etj, fenomen 
ky që vazhdon ende, megjithë kuadrin ligjor 
të miratuar, konventat e ratifikuara nga vendi 
i ynë dhe V. K.M. për këtë qëllim. 
• Janë dëmtuar rëndë dhe janë në gjendje të 
shkatërruar zonat që janë biokoridore të 
rëndësisë ndërkombëtare si masivi Dajt-Bizë-
Martanesh-Lurëe apo u dogjen pothujse 
krejtesisht pyllezimet me pishe te Malit te 
Gjere ne Gjirokaster, dhe u prenë shumica e 
kurorave te qyteteve. 
• Eshtë ulur ndjeshëm sipërfaqja e gjelbërt e 
qyteteve, sidomos kjo në Tiranë ku deri në 
vitet ´90 kemi patur rreth 7 ha sipërfaqe të 
gjelbërt për frymë, sot nuk kemi as sa gjysma 
e saj. 
• Dhe se fundi jane djegur keto 2-3 vitet e 
fuindit ne menyre te parikthyeshme rreth 
100,000 ha pyje nga zjarret qe kerkojne 
investime per riperteritje dhe restaurim ! 
Pa s o j a t  e  d u k ë s hm e  d h e  t e 

“padukëshme”( po përmendim vetem tre) : 

• Nga shkretëtirëzimi dhe vandalizmat eko-
logjike në pyje, sot ne kemi erozion drastik 
nga më të mëdhenjtë ne botë, me një gërry-
erje të shkallës më të lartë dhe prurje të 
ngurta që matet nga 20-70 ton/ha/vit.( më e 
larta ne Evropë dhe nga me te lartat ne bote). 
• Nga prerjet e pyjeve ne zonat e larta, kodri-
nore dhe malore, kane ndodhur përmbytje 
masive në zonat e Lezhës, Shkodrës, kemi 
mbushje të baseneve ujëmbledhës të hidro-
centraleve, që një dite do të bëhen shqetësim 
etj. 
• Vihet re prej vitesh pakësimi i ujërave të 

lumenjve, tharja e burimeve dhe ndryshime 
klimatike e mikroklimatike, dhe në qytete 
shtimi i smogut dhe i dioksidit te karbonit, 
nga prerja e kurorave te 
qyteteve. 
 

      PYJET DHE APOKALIPSI EKOLOGJIK QE PO TROKET ! 
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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 - Ermelinda Mahmutaj 
• Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci 
• Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa 
• Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato 
• Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë - Haziz 
Marku 
• Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti 
• Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron Deliu 
• SEEP, Vlore - 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, 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” 

KY NUMËR I GAZETES 
"EKOLEVIZJA"SPONSORIZOHET 

NGA PROJEKTI CLEEN - "SHQIPERIA IME E PAS-
TER DHE E BUKUR ", 

MUNDESUAR NGA UNICEF 

 

JANE SHPREHUR PËR 
PROJEKTIN 
“SHQIPERIA IME E  
PASTER DHE E BUKUR”  
 
Z. Robert CARR , 
nëndrejtor  i UNICEF, 
Shqipëri : Eshtë 
mbledhur një sasi e madhe 
shishesh për riciklim , gjë që 
tregon dhe shkallën e 
ndërgjegjësimit të nxënësve. 
Kjo ka bërë që që këto 
mbetje të mos përfundonin 

në lumë e pastaj në det .Rëndësi të veçantë ka dhe fakti se për të arritur rezultatet 
e këtij projekti janë përfshirë edhe prinderit, komuniteti përreth etj.  
Detlef PALM , përfaqësues i  UNICEF, Shqipëri : Si Unicef kemi 
zgjedhur të punojmë  me fëmijët e shkollave fillore në mënyrë  që të fillojmë këtë 
përballje me këtë luftë që kemi përpara. Kjo bëhet sepse fëmijët kur janë kaq të 
vegjël janë në gjendje të formohen  dhe të kuptojnë shumë më mirë  këto sfida që 
kemi përpara me mjedisin . Por nga ana tjetër fëmijët janë shumë të rëndësishëm 
sepse mund të bëhen influencues të prindërve dhe të atyre që kanë rreth e rrotull, 
kjo për ti influencuar për mjedisin.  
Z. Taulant BINO , zëvëndësministër i Mjedisit : Më i rëndësishëm 
është  parimi i edukimit mjedisor, sepse është themeli i një shoqërie. Është i 
rëndësishëm sepse nuk i shërben vetëm ditës së sotme por i shërben edhe ditës së 
nesërme dhe është forma më e mirë e integrimit të këtij komponenti nga fëmija te 
prindi, nga prindi te komuniteti, nga komuniteti te e gjithë shoqëria shqiptare për 
të arritur në krye të 10 apo 20 vjetëve në një shoqëri tërësisht të edukuar. 
Znj. Nora MALAJ , zëvendësministre e Arsimit     
Produkti që po nxjerrim nga ky projekt, ndofta nuk do të ndihet sot, por pas 
shumë vitesh. Ky  projekt nuk ngeli vetëm në mjediset e shkollës por shkoi deri 

në familjet e tyre në komunitetin përrreth dhe për këtë dua të falenderoj shoqatën  
mjedisore “Ekolëvizja” dhe të gjithë ata që kanë punuar për këtë veprimtari.  
Edhe ministritë e linjës duhet të bashkëpunojnë, të thërasim edhe shoqërinë civile 
dhe nëpërmjet vullnetarizmit të krijohet një proces i përbashkët me pjesëmarrjen 
dhe produktin nga vetë fëmijët. Puna duhet të shtrihet edhe në nivelin e bashkive 
sidomos në ndarjen e koshave për riciklimin e mbetjeve. 
Liljana CANI, DAR, Durrës  
E rëndësishme është që ne jemi të bindur se janë krijuar kushtet ndërgjegjësuese 
për vazhdimësinë e mëtejshme të veprimtarisë dhe ndoshta zgjerimin e tij edhe në 
shkollat e tjera të rrethit. 
Lulzime BINO, nëdrejtoresha e shkollës “Gustav Majer”, Tiranë 
Nxënësit janë shndërruar në nismëtarë të një lëvizjeje për të mbajtur pastër 
mjedisin. Ata janë ndërgjegjësuar por dhe po nxisin në komunitetin që i rrethon, 
dëshirën për një mjedis të pastër njëkohësisht edhe sigurimin e së drejtës së tyre 
për standarte të larta të kushteve mjedisore në Shqipëri. 
Agim FURTUNA, president i shoqatës rome “Romani Baxt”.   
   Një tjetër  tregues i dobishmërisë të këtij aktiviteti është jehona pozitive e 
Ekolëvizjes që ka ngjallur në komunitet, sidomos tek romët , ku ka ndikuar në 
kultivimin e një edukate qytetare për të mbajtur pastër mjedisin ku jetojnë dhe 
hapësirat publike, për të ndërgjegjsuar vetveten, fëmijët, si një shprehi dhe 
element i qytetarisë .   
Silvana JAUPAJ, Nën Drejtoreshë e shkollës “MARIGO  POSIO 
“ , Vlorë : Është me të vërtetë mbresëlënës fakti  se sa janë përfshirë nxënësit e 
shkollës në këtë lëvizje. Me çiltërsinë që vetëm moshën e tyre mund të 
karakterizojë, nuk mjaftohen vetëm me mbledhjen e diferencuar të mbeturinave 
por nuk ngurrojnë të informojnë, të bëjnë punë bindëse madje edhe të kërkojnë 
me këmbëngulje  mbështetjen e prindërve , komshijëve dhe të afërmve të tyre , 
pra në gjithë komunitetin . 
Bardhosh MICI, DAR, Vlorë : Shkollat vetë kanë dhënë sinjalin se gjithë 
ky aktivitet po kthehet në një lëvizje të brendëshme të tyre  që do tëzgjerohet edhe 
më tepër me komunitetin me qëllim  që fëmijët të bëhen ndikues për 
ndërgjegjësimin, për të kultivuar  koncepte të reja për mbrojtjen e mjedisit por 


