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HEC-et e Devollit do të përmbytin 1350 
ha pyje 

Ndërtimi i 3 hidrocentraleve në kaskadën e Devollit do të sjellë 
përmbytjen e 1350 hektarëve pyje. Komuna më e prekur do të 
jetë ajo e Movicës. 
Në mbledhjen e komisionit, më 22 Janar 2013 z. Besnik Bare 
paraqiti shqetësimin se rezervat pyjore në Shqipëri janë në 
minimumin historik të tyre dhe se në drejtim të mbrojtjes së 
mjedisit sot jemi më keq se në kohën e qeverive fashiste. 
Përmbytja e pyjeve nga HEC-et është një kosto mjedisore jo e 
vogël e cila nënvleftësohet në euforinë për prodhimin e sa më 
shumë HEC-eve. Urojmë që kompania të respektojë detyrimin 
ligjor dhe moral të ripyllëzimit sa më të shpejtë të sipërfaqeve 
të reja në zonën e Devollit. 

Lexo fq.4 

Lexo fq.6  

Nga Alisa Peçi. Një tubim masiv rinor u organizua 
nëpërmjet rrjeteve sociale, kundër ndërtimeve pa 
kriter në bregdetin dhe malet bullgare. Reaksioni 
qytetar  kundër ndërtimit të paligjshëm në Irakli, 

(fshat bregdetar në Bullgari), ishte jashtëzakonisht i shpejtë. Asgjesimi i 
një pjese të dunave të mbrojtura afër qytetit Nesebër, nuk mund të për-
typej lehtë nga qytetarët bullgar. Nadezhda Maksimova, një prej theme-
luesve të lëvizjes “Le ta shpëtojmë Iraklinë” u shpreh: Protestat treguan 
se në Bullgari ka shoqëri civile, se të rinjtë nuk mund të manipulohen, 

nuk dëshpërohen dhe janë gati për veprime. Ç’ndodh me ndërtimet në 
bregdetin shqiptar? Ç’ndodh me pakun natyror të liqenit të Tiranës? Sa 
rinia shqiptare është e përfshirë në çështjet mjedisore dhe sociale?...  

 

Në takimin mbi projektvendi-
min "Për përdorimin e llumit 
të ujrave të ndotur në Bujqësi, 
ministri i Mjedisit z. Mediu u 
shpreh se problemi i menax-
himit të mbetjeve dhe trajtimit 
të llumrave nëpërmjet land-
filleve nuk është një zgjidhje e 
problematikës në një kohë të 
shkurtër. Aktualisht nuk kemi 
landfille për trajtimin e llum-
rave. Proçesi i riciklimit jep 
zgjidhje të problematikës në 
një plan afatshkurtër dhe në 

BE riciklimi është përcaktuar si një element i rëndësishëm për zhvil-
limin  ekonomik të vendeve.  
Po ashtu ambasadori i BE në Shqipëri, z. Sequi u shpreh se pastrimi i 
ujrave të ndotur ka një ndikim të rëndësishëm në përmirësimin e shendetit 
dhe në rritjen ekonomike.  

Nga Agim Dalipi 
Lajmi i fundit është se, midis të tjerave, Parku i 
Gërmisë sivjet do të bëhet edhe me një tren 
ekologjik. Qytetarët që e frekuentojnë Parkun e 
Gërmisë, që nga Pishina e deri te restorantet në 
thellësi, do të mund të udhëtojnë me këtë tren 
me një çmim të arsyeshëm. Po çfarë gjen po të 

kërkosh në internet për Parkun dhe Liqenin e Tiranës ? Titujt e parë që 
shfaqen janë të tillë :“Mushkëria e Tiranës drejt betonizimit” ; “Liqeni 
artificial ose këneta e Tiranës” ; “Liqeni i Tiranës i braktisur mes tharjes e 
ndërtimeve” ; “Çezmat shterpë të Parkut”  ; “Na ishte njëherë liqeni” ; 
“Këneta në jug të qytetit” ; “Ndërtimet i bllokojnë 
frymëmarrjen Parkut” e kështu me radhë.    Lexo fq. 2 

Lexo fq.3   

Mediu: U investua miliona euro për impjantet e Vlorës, 
Sarandës të cilat nuk janë funksionale, prandaj zgjidhja më 

ekonomike është Riciklimi  

Fillon projekti  “Politika Energjitike të Qëndrueshme në 
Evropën Juglindore” (  SEE SEP ) 

Nga Rita Strakosha. Në kuadër të projektit, OJF-të, në bashkëpunim me 
përfaqësuesit e sektorëve të prekur të ekonomisë, dhe duke përdorur 
modelin e energjisë OPERA, një model që po përdoret nga Britania e 
Madhe, Kina, Hungaria etj. për të ndërtuar skenarë të dekarbonizimit të 
ekonomisë, do të përgatisin një strategji alternative energjitike të 
dekarbonizimit për dekadat e ardhshme, strategji e cila do t’u ofrohet 

politikbërësve për 
konsiderim. OJF-të do 
të organizojnë fushata 
ndërgjegjësimi për të 
edukuar qytetarët mbi 
pasojat e politikave 
energjitike që po 
realizohen aktualisht 
nga qeveritë si dhe mbi 
mundësitë e reja që 
o f r o n  s t r a t e g j i a 
alternative. 
 

Irakli: Betejë e fituar mjedisore nga Lëvizja Rinore 
Bullgare 

“Parku  i Gërmisë”, Prishtinë shumë larg “Parkut të 
Liqenit Artificial”  të Tiranës 
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                                      Planeti po ndjek një trajektore të re mjedisore!  

Nga: Mehmet Metaj                                                                                                    
Natyra dhe Mikrokozmosi.  
Natyra dhe drurët pyjore janë një mister në mikrokozmosin tonë. Ashtu si 
njerëzit drurët pyjore janë polivalentë, dhe “provokojnë imagjinatën“ 
duke u bërë emblema të identiteit të vendit ku jetojnë. Kuintesenca e 
dykuptimësisë së drurëve është ndoshta burimi më i fuqishëm i vibrancës 
së tyre metaforike, ata janë gjallë dhe 
duken si jo të gjallë, ata janë të brishta dhe 
të fuqishëm, duken sikur e kanë përqafuar 
natyrën dhe strukturën e saj. Edhe kur 
thahen, vazhdojnë  
të qëndrojnë e të mbeten pjesë e pyllit 
edhe për shumë vite të tjerë. Pylli është si 
një forcë/fuqi  e mistershme që dhuron 
jetë, një botë në mikrokozmos, që garanton 
ekosisteme të tërë për krijesat e pyllit, ai 
mund të përfaqësoj edhe errësirën, 
misteriozen dhe rrezikun e pakufishëm. 
Riciklimi, sezonaliteti dhe pamja e 
ngurtë si e pajetë  në    dimër, janë pjesë e 
s i m b o l i k ë s  s ë  d r u r ë v e ,  e 
n d r y s h u e s h m ë r i s ë  ( k u r  a t o 
janë gjetherënëse) por elementë formues 
të peizazhit. Në të vërtetë, planeti është 
duke ndjekur një trajektore të re mjedisore dhe një numër në rritje i ak-
torëve janë të alarmuar nga perspektiva e rritjes së paparë/papreçedentë të 
sfidave  socio-ekonomike, politike dhe demografike. Ndryshimet globale 
kanë prodhuar çështje të reja të ndërlidhura, të tilla si migrimi i detyruar i 
biodiversitetit, duke formësuar të kuptuarit tonë për krizat e ardhshme 
globale dhe vlerësimin e rreziqeve të reja. Çështja shtrohet se si qeverisja 
mjedisore globale mund të merret në mënyrë efektive me këto sfida?                                                                                           

Disa nga masat imperative që duhen ndermarre nga shteti dhe aktorë të  

tjerë në formën e një Programi Kombëtar për Pyjet, siҫ kanë ndërmarrë 

shumë vende të ish-Evropës lindore për të resaturuar të kaluarën e 

shkatërrimit natyror. 
Rikonsiderimi nga shteti i sektorit të pyjeve si një sektor prioritar në 
politikat e zhvillimit.(që nga viti 1992 ky sektor është lënë pa fonde për 
ripyllëzime ?!” dhe ky sektor ende nuk figuron as në PPB/GDP-?! 
ndonëse mbulon rreth 50 % të territorit të vendit ?!. 
Rikonsiderimi i Ligjit të Ri “Mbi Pyjet dhe Policinë e Shërbimit Pyjor”, si 
një ligj themelor-bazë dhe referencë për pasurinë pyjore dhe duke 
shmangur mbivendosjet dhe kontradiktat e ligjeve të tjera që operojnë në 
mjedis dhe shoqërimi i tyre me forcimin e strukturave zbatuese, dhe 
ristrukturuar së pari vet sektorin e pyjeve. 

·  Zbatimi i Strategjisë së re të hartuar me asistencën e huaj ( FAO-BB-re, 
2004 ), me theks ndalimin e shfrytëzimit dhe konservimin e pyjeve, 
zbatim i V.K.M. për ndalimin e shfrytëzimit të lëndës drusore, dhe të 
reformës institucionale të Shërbimit Pyjor, dhe realizimi i Reformës 
Institucionale në Sektorin e Pyjeve, duke ndarë funksionet menaxhuese 
nga ato rregullatore(policore) dhe krijuar strukturat e reja të ndara më 

vete: Inspektoriatin e Policisë Pyjore dhe 
Korporatën e Pyjeve ( që nga 2005-sa). 
 · Marrja e përgjegjësisë reale në 
administrim të  rreth 600 mijë ha pyje nga 
Pushteti Lokal, sipas Ligjit Nr. 8743, dhe 
V.K.M. Nr. 500, të v. 2001, “Për 
transferimin e pronave publike në 
përdorim të komunave”, dhe transferimi 
edhe i sipërfaqes së mbetur për të plotësuar 
objektivin e vënë ( 400.000 ha ), dhe 
ngritja e strukturave administruese nga 
M.P.L. 
· Rifreskim i V.K.M. Nr. 648 dt. 
13.12.2001 “Për ndalimin e përkohshëm të 
shfrytëzimit të LP, me përjashtim të druve 
të zjarrit”, dhe marrja nga K.M.-ve në 
analizë e sektorit të pyjeve dhe kullotave 
dhe zhvillimin rural për të analizuar 

gjendjen kritike dhe vënë disa objektiva afatë-shkurtëra dhe afatë-mesme, 
në zbatim dhe të zotimeve të bëra nga vendi i ynë në Samitin e 
Johanesburgut apo dhe të Strategjisë sektoriale dhe asaj të Zhvillimit 
Ekonomiko-Social.  
· Ministria e Mjedisit të ketë në prioritetet e saj monitorimin e 
vazhdueshëm të natyrës dhe zonave të degraduara të mjedisit natyror, 
rivierës bregdetare dhe biokoridoret apo zonat ekologjike më me rëndësi 
kombëtare dhe ndërkombëtare, pasi dhe një nga kushtet e  pranimit të 
vendit në BE nesër është dhe shkalla e kontrollit të shtetit ndaj mbrojtjes 
së trashëgimisë natyrore, ku pyjet janë kolona kryesore e saj. 
·   Nxjerja e vendimeve për shpalljen e zonave të rëndësisë kombëtare dhe 
ndërkombëtare, si biokoridore dhe rizorte të shkallës së lartë të mbrojtjes 
dhe planifikimi i investimeve dhe bashkëpunimi me donatorë potencial 
për rehabilitimin dhe konservimin e tyre. (Lura, Masivi Dajt-Bizë-
Martanesh-Lurë, Theth-Malësia e Gashit-Valbonë, Velipoja dhe Liqeni i 
Shkodrës, Kune-Vaini(Lezhe) Divjakë-Karavastaja (Lushnje), Riviera 
bregdetare e Jonit etj), për të vendosur kritere dhe indikatorë në bazë të 
standarteve Evropiane për zhvillimin e eko-turizmit elitar në këto zona, 
për të shmangur skandalet e tipit Kakome. 
 

“Parku  i Gërmisë”, Prishtinë shumë larg “Parkut të Liqenit Artificial”  të Tiranës 

Nga Agim DALIPI 
Në përvjetorin e pestë të 
shpalljes së Republikës së 
Kosovës, nga kërkimi online, 
midis titujve të tjerë më ranë në 
sy edhe : “Parku i Gërmisë me 
tren ekologjik” , “Gërmia – 
krenaria e Prishtinës”, “Parku i 
Gërmisë pëlqehet nga të rinjtë “ 
etj... Kushdo që do të kërkojë 
për këtë park të madh të 
kryeqytetit kosovar do të 
shikojë aty foto që do të na 

vinin në mendime duke i krahasuar me Parkun e Liqenin tonë të Tiranës. 
Gërmia , me një sipërfaqe prej 62 km2 , është evidentuar në listën 
ndërkombëtare të zonave të mbrojtura (IUCN, 1990 United Nation List of 
National Parks and Protected Areas). Pavarësisht se varet nga administrata 
e komunës së Prishtinës , mbikëqyrjen profesionale në të  e bën Instituti i 
Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës. Po çfarë po bëhet me të ? Çfarë po bën 
shteti i ri kosovar , i dalë para pak vitesh nga lufta e me probleme shumë 
herë më të mëdha se shteti ynë i konsoliduar shumë më herët ?  
Lajmi i fundit është se , midis të tjerave , Parku i Germisë sivjet do të 
bëhet edhe me një tren ekologjik. Qytetarët që e frekuentojnë Parkun e 

Gërmisë, që nga Pishina e deri te restorantet në thellësi, do të mund të 
udhëtojnë me këtë tren me një çmim të arsyeshëm . Me gjysmë milioni 
euro , përkatësisht 150 mijë nga komuna dhe 350 mijë euro donacion nga 
Komisioni Evropian, këtë vit parashikohet që të fillojnë punimet për 
rregullimin e Parkut të Gërmisë dhe puna më e madhe mendohet të 
përfundoj në fund të muajit shtator. Parashikohet të instalohet treni 
ekologjik, të vendosen ndenjëse tradicionale, të nivelizohen stazat sipas 
standardeve të përcjella me ndenjëse dhe pushimore, të bëhet nivelizimi i 
rrafshit të Germisë, mbjellja me bar etj. Këto e plot të tjera. Por le të 
kujtojmë fjalët e z. Sequi që vitin e kaluar na kujtoi se vetëm për mjedisin, 
për dy vjet, Bashkimi Europian na pati dhënë 105 milionë euro. Ai nuk 
pyeti se ku shkuan. Por ne kemi të drejtë të dimë se përse nuk shohim 
asnjë mjedis të rehabilituar nga ky fond. Edhe në Gërmi ka një liqen. Me 
ujë të pastër e të rregulluar bukur ku prishtinasit e të tjerët kalojnë ditët e 
pushimit duke bërë plazh. As që mund të krahasohet me atë të 
ashtuquajturin liqen të Tiranës që është kthyer në një pellg me ujë të 
ndotur. Ndofta është lënë kështu pa zot e me derdhjen e ujrave të zeza, për 
arsyen që përmendi në një takim kryetari i Komisionit Parlamentar për 
Mjedisin , z. J. Gjana , kur foli për statusin e kësaj zone : “Sepse atyre që 
e kanë patur në dorë nuk ju ka interesuar ky status”. Siç duket nuk ju 
intereson as sot. Po çfarë gjen po të kërkosh në internet për Parkun dhe 
Liqenin e Tiranës ? Titujt e parë që shfaqen janë të tillë :“Mushkëria e 
Tiranës drejt betonizimit”;   “Këneta e Tiranës”; ...  vijon në faqen 3 
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Në fjalën e tij në takimin mbi 
projektvendimin "Për për-
dorimin e llumit të ujrave të 
ndotur në Bujqësi, ministri Me-
diu u shpreh se problemi i 
menaxhimit të mbetjeve dhe 
trajtimit të llumrave nëpërmjet 
landfilleve nuk është një zgjid-
hje e problematikës në një 
kohë të shkurtër. Aktualisht 
nuk kemi landfille për trajtimin 
e llumrave. Proçesi i riciklimit 
jep një zgjidhje të problem-

atikës në një plan afatshkurtër dhe është një element i rëndësishëm për 
zhvillimin  ekonomik. Zgjidhja nëpërmjet impianteve u pa që nuk solli 
rezultat. U investua miliona euro për impjantet e Vlorës, Sarandës të cilat 
nuk janë funksionale. Zgjidhja e vetme është riciklimi u shpreh Mediu. Më 
tej shtoi: “Vlerësoj ndihmën e BE në përafrimin e legjislacionit. Ndërkohë 
ne kemi sfida për të përballuar si ndërtimi, forcimi dhe konsolidimi  i 
strukturave,  forcimi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit i cili luan rol krye-
sor për monitorimin dhe liçencimin, caktimi i një kuadri të ri njerëzish që 
do punojnë  për njohjen dhe implementimin e legjislacionit, fuqizimi i 
kontrollit mbi mjedisin, i inspektoriatit të pyjeve. 
Mjaft i rwndwsishwm mbetet bashkëpunimi me njësitë vendore. Ministria 
e Mjedisit mban përgjegjësi për monitorimet por jo për investimet pasi me 
ato merret bashkia. 
Ndërsa ambasadori i BE në Shqipëri, z. Sequi u shpreh se pastrimi i ujrave 

të ndotur, i mjedisit në përgjithësi, ndikon në përmirësimin e shendetit dhe 

është një faktor shtytës i zhvillimit ekonomik të vendit. 

 

 

Mediu: U investua miliona euro për impjantet e Vlorës, 
Sarandës të cilat nuk janë funksionale, prandaj zgjidhja më 

ekonomike është Riciklimi  

HEC-et e Devollit do të përmbytin 1350 ha 
pyje  

Ndërtimi i 3 hidrocentraleve në 
kaskadën e Devollit do të sjellë 
përmbytjen e 1350 hektarëve 
pyje. Komuna më e prekur do të 
jetë ajo e Movicës. 
Në mbledhjen e datës 22 Janar 
2013, komisioni parlamentar për 
mjedisin aprovoi heqjen nga 
fondi pyjor të kësaj siperfaqeje. 
Kompania “Devoll Hydropoëer” 

sh.a. ka detyrimin ligjor që të mbjellë me drurë të paktën po aq sipërfaqe 
sa është përmbytur. Kjo do të realizohet me fondet e vetë kompanisë, dhe 
me bashkëpunimin e Ministrisë së Mjedisit, njësive vendore dhe 
Drejtorisë së Shërbimit Pyjor. 
Sipas Hasan Canit, specialist në Ministrinë e Mjedisit, ripyllëzimi fillon 
pasi përfundon ndërtimi i hidrocentraleve, mund të vazhdojë për 3-5 vite 
dhe kostua e tij mund të shkojë në 300,000 lek për hektar. Ripyllëzimi do 
të synohet të kryhet në po ato komuna ku do të përmbyten pyjet. 
Një rast i suksesshëm ripyllëzimi i përmendur prej tij është ai nga 
kompania Antea Cement, e cila për fabrikën e saj të çimentos në Krujë ka 
hequr nga fondi pyjor 200 ha pyje, të cilat i ka rimbjellë në vitin 2012 në 
pellgun ujëmbledhës të Bovillës. Kurse problem përbëjnë guroret të cilat 
megjithëse kanë shfrytëzuar me qindra hektarë sipërfaqe që nga viti 1991, 
nuk kanë rehabilituar asnjë. 
Në mbledhjen e komisionit Z. Besnik Bare paraqiti shqetësimin se 
rezervat pyjore në Shqipëri janë në minimumin historik të tyre dhe se në 
drejtim të mbrojtjes së mjedisit sot jemi më keq se në kohën e qeverive 
fashiste. 
Përmbytja e pyjeve nga HEC-et është një kosto mjedisore jo e vogël e cila 
nënvleftësohet në euforinë për prodhimin e sa më shumë HEC-eve. 
Urojmë që kompania të respektojë detyrimin ligjor dhe moral të 
ripyllëzimit sa më të shpejtë të sipërfaqeve të reja në zonën e Devollit. 

Vijon nga faqja 2 

“Liqeni i Tiranës i braktisur mes tharjes e ndërtimeve” ; “Çezmat shterpë 
të Parkut”; “Na ishte njëherë liqeni” ; “Këneta në jug të qytetit” ; 
“Ndërtimet i bllokojnë frymëmarrjen Parkut”  e kështu me radhë . Dhe 
këta tituj vazhdojnë prej vitesh . 
Të gjithë e kujtojmë sesi ka qenë dikur liqeni artificial i Tiranës e parku 
rreth tij. Por sot liqeni i ngjan më tepër një kënete me përherë e më pak 
ujë e ai që ka është i turbullt. Ndërsa parku, megjithëse shpëtoi nga 
kioskëzimi është rrethuar me ndërtime si në territorin e bashkisë së 
Tiranës, nga veriu e përëndimi, po ashtu edhe nga 
“sulmi” i komunës së Farkës në jug. 
Grupimi Ekolëvizja është përpjekur të bëjë diçka për këtë 
zonë. Që në vjeshtën e  vitit 2009 , por edhe më parë , 
grupimi bëri një studim mbi problemet mjedisore dhe 
ligjore për Parkun e Madh dhe Liqenin Artificil të 
Tiranës. Rezultatet e studimit u bënë të njohura në një 
takim organizuar me ekspertë, pjestarë të shoqërisë civile 
dhe vendimmarrës e politikëbëres që lidheshin me këtë 
problem. Aty ishin edhe zv.ministri i Mjedisit , Prefekti i 
Tiranës , anëtarë të stafit të Bashkisë së Tiranës dhe të 
ndërmarrjes së Gjelbërimit (administratore e parkut e 
liqenit),  kryetari i komunës së Farkës, e të tjerë . 
Në atë takim u diskutua, për ta mbrojtur këtë zonë sa më mirë, edhe 
çështja e dhënies së një statusi. Prefekti u shpreh se “Për mua çështja më e 
rëndësishme është te statusi sepse nga ai do të fillojnë të gjitha zgjidhjet. 
Unë mendoj që të ngrihet një grup pune që ta udheheqë institucioni i 
Prefekturës”. Por kaluan vitet dhe ky grup nuk u ngrit dhe askush nuk u 
kujtua më nga prefektura për këtë problem. Zv.ministri i Mjedisit Demeti 
theksoi : “Së pari parku e liqeni duhet të ketë statusin e një zone të 
mbrojtur. Unë jam konsultuar me ministrin në mënyrë të veçantë dhe 
marrim përsipër që të fillojnë procedurat për një akt nënligjor të KM për 
rrugën e miratimit të kësaj zone të mbrojtur rajonale, që do të jetë në 
harkun e disa muajve”. Ishte fjala për janarin e 2010 . 
  Por problemi nuk është vetëm gjetja dhe dhënia e një statusi apo 
emërtimi. Kjo është më e lehta. Sepse më pas vjen ajo që ish nënkryetari i 
Bashkisë Panariti tha duke falënderuar Ekolëvizjen se : “Nuk është 
problemi vetëm tek statusi por edhe në tërësi tek hapat administrativë apo 

ligjorë që duhen për mbrojtjen e liqenit dhe në pikëpamjen e ndërhyrjeve , 
sidomos në çështjen e rehabilitimit të liqenit “ . Por deri më sot , veç 
mbjelljes demonstrative para televizioneve të disa luleve, nuk është bërë 
asgjë . 
  Le të themi se çfarë është bërë ndërkohë:  edhe nga pjesa lindore , 3 mijë 
metra katrorë ju shitën ambasadës turke e një pjesë të parkut e hëngri “ 
ristrukturimi i rrugës së Elbasanit , pavarësisht protestave të mjedisorëve e 
publikut. Po ashtu , me ndërtimin e autostradës së re , ju hoq një pjesë 
edhe kopshtit botanik dhe Liqeni i vogël i Zi , u zhduk përfundimisht. 

Porta e liqenit akoma nuk është rregulluar, uji nga 
Farka as nuk ka ndërmend të vijë dhe liqeni 
vazhdon të mbetet po ai, një pellg me ujra gati-
gati të zeza. Për  çezmat as është kujtuar njeri . 
Edhe shkolla e vendosur në territorin e parkut 
preu “disa pemë “. Për këtë z. Panariti , atëhere 
nënkryetar i Bashkisë bëri një deklaratë të fortë në 
media ku theksoi se “ Në emër të Bashkisë së 
Tiranës, më lejoni të shpreh tronditjen e thellë por 
njëkohësisht edhe indinjatën e thellë për këtë 
masakër mjedisore, për këtë krim mjedisor, por 
njëkohësisht më lejoni  të shpreh edhe përçmimin 

e neverinë, ndaj aktorëve që janë protagonistë të këtij shkatërrimi, të kësaj 
prerje abuzive, të prerjes së pemëve në parkun “Natyror të Liqenit 
Artificial “ . Mu kujtua një ngjarje : para disa vjetësh u ndodha pranë një 
aksidenti rrugor në Dubrovnik . Policia , veç gjobës për aksidentin , 
shoferit kroat , që kishte thyer edhe një pemë të re , rreth një metër të 
lartë , i shtoi edhe 250 euro gjobë. Pra kjo gjobë shtesë vetëm për pemën . 
Se çfarë ka paguar shkolla Wilson për pemët shumë vjeçare e di Bashkia. 
Por mundet, siç ndodh rëndom , të mos ketë paguar gjë. 
Parku kur u ndërtua, për Tiranën e atëhershme u parashikua të kishte 8 
metra katrorë për çdo banor. Se sa kemi sot mund të matet me centimetra. 
Gjithë zotimet e marra, që nga Komisioni parlamentar e Bashkia na 
kujtojnë atë shprehjen e popullit : “ Ku ishe ? Asgjëkund “ . Të paktën 
kështu ka ndodhur . Jemi mësuar të rrojmë me shpresë se shpresa vdes e 
fundit . Por edhe ajo vdes po të vazhdojmë si deri më sot. Pra shtetarët 
tanë le t’i hedhin sytë edhe nga parku e liqeni i Gërmisë në Prishtinë. Të 
paktën për kuriozitet. 
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Fillon projekti  “Politika Energjitike të Qëndrueshme 
në Evropën Juglindore” ( SEE SEP ) 

Djegia e mbetjeve të Fierit mban erë 

Apollonia Investments planifikon që 
në qytetin e Fierit të ndërtojë një 
fabrikë të përpunimit të mbetjeve 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 prezan-
timin e saj për investimin Apollonia 
Investments flet vetëm për mbetje or-

ganike dhe nafte. Kurse në letrën e 
kryebashkiakut Baftjar Zeqo, dërguar 
kryeministrit, flitet për djegjen e të 
gjithë mbetjeve të ngurta bashkiake, pa 
bërë ndarje në burim.  
Kërkesat e legjislacionit për tra-
jtimin e mbetjeve 
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 për-
puthje 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 kryebashkiakut të 
Fierit e cila thotë se nuk do të ketë 
nevojë për të bërë ndarjen e mbetjeve 
në burim.  
Mbetjet organike janë të kompostue-
shme në pleh organik. Me shtrenjtimin 
e plehërave kimikë kompostimi do të 
jetë gjithmonë e më fitimprurës dhe 
më i rëndësishëm për ruajtjen e pjel-
lorisë 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 mbet-
jeve 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 en-
ergji. 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).  
Investimet e rrezikuara nga djegja 
pa kontroll e mbetjeve 
Për realizimin e grumbullimit të difer-
encuar në Fier janë shpenzuar shumë.  
Janë shpenzuar fonde të ambasadës 
hollandeze për  bërjen e planit të 
menaxhimit të mbetjeve, ka shpenzuar 
Ministria e Mjedisit për të edukuar fa-
miljet për kompostimin e mbetjeve 
organike, si dhe ka dhënë fonde UNI-
CEF-i për edukimin e fëmijëve të 
Fierit e Vlorës për grumbullimin e 
diferencuar.  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 padiskutue-
shëm si strategjia më e mire e menax-
himit 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.  
Aksioneri kryesor i investimit, Manuel 

Augusto Blacker Miller e bën fakt të 

kryer ndërtimin e fabrikës, madje ka 

nënshkruar dhe kontratën për blerjen e 

saj, urojmë të mos jetë ky rasti.  

Nga Rita Strakosha 
Dekarbonizimi i ekonomisë, për të zbutur ndryshimet klimatike dhe 
rritur sigurinë energjitike, është një objektiv afatgjatë i Bashkimit 
Europian. Objektivat strategjikë të BE-së janë që deri në vitin 2020 
të pakësohet emetimi i gazrave serrë me 20 %, kurse deri në vitin 
2050 me 80-95% në krahasim me vitin 1990. 
Në harmoni me këtë strategji BE-ja ka aprovuar financimin e një 
projekti të ri “SEE SEP”-Politika Energjitike e Qëndrueshme në 
Europën Juglindore, pjesë e të cilit janë OJF nga vendet e ish-
Jugosllavisë dhe Shqipëria. EDEN dhe Qendra “Grupimi Ekolëvizja” 
do të përfaqësojnë Shqipërinë në këtë projekt dy vjeçar me objektiva 
shumë ambiciozë. 
Vendet e ish-Jugosllavisë dhe Shqipëria janë në bisedime për tu bërë 
vende anëtare ose kandidatë për vende anëtare të BE-së, prandaj 
është në interes të BE-së dhe këtyre vendeve që politikat energjitike 
dhe mjedisore të tyre të jenë në harmoni. Por së fundmi në vendet 
pjesë e projektit ka plane për investime disa miliard dollarshe në 
termocentrale qymyri si dhe në hidrocentrale të mëdha. Investimi në 
termocentralet e qymyrit, të cilat do të jenë funksionale gjatë 
dekadave të ardhshme, rrezikon realizimin e objektivave afatgjatë të 
dekarbonizimit. 
OJF-të mjedisore në Europën Juglindore deri më sot kanë pasur pak 
kapacitet për të ofruar një vizion alternativ ndaj kësaj politike të 
qeverive, të cilat nga ana e tyre shpesh ndikohen nga interesa 
ekonomikë afatshkurtër. 
Në kuadër të projektit, OJF-të, në bashkëpunim me përfaqësuesit e 
sektorëve të prekur të ekonomisë, dhe duke përdorur modelin e 
energjisë OPERA, një model që po përdoret nga Britania e Madhe, 
Kina, Hungaria etj. për të ndërtuar skenarë të dekarbonizimit të 
ekonomisë, do të përgatisin një strategji alternative energjitike të 
dekarbonizimit për dekadat e ardhshme, strategji e cila do t’u ofrohet 
politikbërësve për konsiderim. OJF-të do të organizojnë fushata 
ndërgjegjësimi për të edukuar qytetarët mbi pasojat e politikave 
energjitike që po realizohen aktualisht nga qeveritë si dhe mbi 
mundësitë e reja që ofron strategjia e tyre alternative. Gjithashtu 
shoqatat do të monitorojnë zbatimin e strategjive energjitike të 
qeverive, vlerësimet strategjike mjedisore dhe vlerësimet e ndikimit 
në mjedis të projekteve energjitike, investimet e institucioneve 
financiare në energji, si dhe korrupsionin në këtë fushë. 
Në 12-14 Shkurt, shoqatat pjesëmarrëse të projektit, ndër to dhe 
EDEN, Qendra “Grupimi Ekolëvizja”, morën pjesë në takimin e parë 
të punës mbi projektin. Situata aktuale energjitike e secilit vend u 
prezantua shkurtimisht nga pjesëmarrësit, u diskutua mbi objektivat 
dhe aktivitetet e projektit. Michel Cornet, specialist i ClimAct, 
Bruksel, prezantoi modelin e energjisë OPERA.   
Do të jetë një sfidë dhe kënaqësi për OJF-të mjedisore shqiptare që, 
ndoshta të parat në vend, do të përdorin këtë model për të 
parashikuar alternativat më të mira të dekarbonizimit të ekonomisë 
shqiptare. 
Shqipëria, ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, një përqindje të 
madhe (~97%) të energjisë elektrike e prodhon nga burime të 
rinovueshme. Termocentrale me qymyr, të cilat janë emetuese të 
mëdhaja gazrash serë, fatmirësisht nuk kemi. Emetuese të mëdhaja të 
karbonit janë transporti, shpyllëzimi, prodhimi i çimentos etj. 
Dekarbonizimi në këto sektorë do të jetë një sfidë shumë e madhe. 
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Menaxhimi i mbetjeve urbane në mëshirë të fatit në fshatin Hot i Ri të Rrethit të Shkodrës  

Nga Alminda Mema  
Menaxhere Qendra e Informacionit Aarhus Shkodër  
Hoti i Ri është pjesë përbërëse e komunës Rrethina e cila shtrihet në 
pjesën veri-perëndimore të Republikës së Shqipërisë dhe përfshihet në 
territorin administrativ të Rrethit të Shkodrës. Ky fshat, më i afërti me 
qytetin e Shkodrës (1.5 km) sot numëron 2563 banorë ose 587 familje të 
cilat aktualisht vuajnë mungesën e menaxhimit të mbetjeve urbane. Shër-
bimi i ofruar deri më tani nga komuna Rrethinë në këtë fshat ka qënë 
mjaft i kufizuar dhe larg realizimit të standarteve dhe kërkesave të kohës. 
Ai konsistonte thjeshtë në largimin e mbetjeve urbane nga disa rrugë kry-
esore një herë në javë me anë të një kamionçini por pa patur mjetet e 
nevojshme për menaxhimin e duhur të tyre. Aktualisht situata në këtë 
fshat është akoma dhe më e rëndomtë sepse ky shërbim, prej rreth një viti 
mungon krejtësisht dhe koshat për depozitimin e këtyre mbetjeve nuk 
ekzistojnë në asnjë rrugë të fshatit. Kjo situatë është paradoksale përderisa 
komuna Rrethinë ka nën funksionet e saj edhe shërbimin e pastrimit të 
mbetjeve urbane përcaktuar në Ligjin Nr. 8652 datë 31.07.2000 për 
“Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisje Vendore” (i ndryshuar). 
Ndonëse banorët vazhdojnë të paguajnë pa ndërprerje taksën e pastrimit 
dhe personeli i zyrës së shërbimeve publike paguhet për të realizuar këtë 
shërbim, sot çdo gjë po menaxhohet nga vetë banorët dhe, sigurisht, kjo 
situatë ka patur pasoja të rëndësishme dhe të rëndomta në mjedisin dhe në 
mirëqënien shëndetësore, ekonomike dhe sociale të këtij fshati. Ndotja e 
tij është kthyer në një problem serioz për këtë komunitet. Çdo ditë e më 
tepër këto mbetje urbane përbëjnë një shqetësim të vazhdueshëm për 

banorët e këtyre 
zonave të cilët e 
perceptojnë kër-
cënimin real që 
po iu ushtrohet. 
Gjithashtu, një 
m j e d i s  i 
papërshtatshëm 
është krijuar 
edhe për zhvil-
limin e bizne-
seve  lokale 
ekzistues apo të 
rinjë.Vërehet një 
numër i lartë 
papunësie dhe 
pjesa më e 

madhe e komunitetit aktiv, sidomos burrat, punojnë në qytetin e Shkodrës 
ndërsa gratë merren me punët shtëpiake. 
Të informuar për problematikën mjedisore, Qendra e Informacionit Aar-
hus Shkodër ka shkuar në terren për të monitoruar situatën. Ne kon-
statuam që në çdo anë të rrugëve, në kanalet kullues dhe në kanalet 
vaditës gjenden grumbuj mbeturinash të cilat hidhen kryesisht nga famil-
jarët dhe bizneset private që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këtë fshat. 
Kjo situatë ishte edhe më alarmante gjatë Lumit Kir dhe zonës “fusha e 
aviacionit”. Lumi Kir i cili përshkon në gjatësi të gjithë fshatin, sot shër-
ben si vend-depozitimi ideal i mbetjeve urbane edhe pse është një zonë 

shumë e banuar dhe është argëtimi kryesor i fëmijëve gjatë periudhës së 
verës. Ishte qesharake të shihje se sa të rregullt ishin treguar banorët për të 
krijuar vend-depozitime të mbetjeve me largësi të barabarta gjatë gjithë 
bregut të lumit. Shqetësimin më të madh e shprehën banorët që kanë 
shtëpitë ngjitur me brigjet e lumin të cilët bashkëjetojnë me mbetjet e të 
gjithë fshatit, me erën kundërmuese, me infeksionet dhe me insektet e 
shumtë që fluturonin edhe pse në periudhë dimri. Megjithatë, edhe 
banorët e tjerë nuk janë më shumë të 
kënaqur të grumbullojnë mbetjet 
brenda oborreve të shtëpive të tyre - 
me rrezikun që mace dhe qen të vijnë 
dhe të shpërbëjnë të gjitha mbetjet në 
kërkim të ushqimit - derisa të 
mbushet karroca e cila do të bëjë një 
rrugë të gjatë për të shkuar deri në 
bordet e Lumit Kir. 
Po ashtu, zona “fusha e aviacionit”, 
dikur vend-depozitimi i mbetjeve të 
fshatit, sot është kthyer në zonë të ba-
nuar ku janë ngritur shumë shtëpi. 
Pavarësisht nga kjo, komuniteti 
vazhdon të depozitojë mbetje nga më 
të ndryshmet nën hundët e fqinjëve. 
Për t’i gjetur një zgjidhje alternative këtij problemi, për t’i gjetur një 
zgjidhje alternative këtij problemi, një pjesë e banorëve i vënë flakën 
mbetjeve duke përkeqësuar edhe më shumë nivelin e ndotjes së ajrit në 
këtë fshat. Ajo çfarë e përkeqëson edhe më tepër situatën është mungesa e 
ndërgjegjësimit publik lidhur me mbrojtjen e mjedisit ashtu si dhe një 
mungesë e përgjithshme e dëshirës qytetare për të kërkuar të drejtat e tyre 
mjedisore pranë autoriteteve përgjegjëse. Banorët e Hotit të Ri, fëmijët, 
gratë, institucionet, bizneset duken të dorëzuar dhe të mësuar me këtë 
gjëndje ambjentale duke mos i bërë përshtypje që në çdo kënd të fshatit 
ata bashkëveprojnë me mbetjet dhe me rrezikun e lartë për shëndetin e 
tyre dhe më gjërë. Për të 
konstatuar sa u tha më 
lart, ne asistuam në një 
skenë ku disa fëmijë, me 
të dalë nga shkolla, gris-
nin fletore dhe i hidhnin 
sikur të ishin “flokë 
dëbore” pranë ambjeteve 
ku ato jetojnë. Për këtë 
arsye, në bashkëpunim 
me Fondacionin Mary 
Ward’s Women, AIC 
Shkodër ka bërë një 
ndërhyrje me gratë e 
Hotit të Ri për të promovuar të drejtat e tyre mjedisore sipas principeve të 
Konventës së Aarhusit dhe parashikon ndërhyrje të tilla në shkollën 
nëntëvjeçare të fshatit ku mësojnë 301 nxënës. Për të kuptuar më mirë 
rrezikun që i kanoset këtyre banorëve është me vend të përmendet edhe 
mungesa e ujit të pijshëm në këtë fshat. Edhe pse janë ndërtuar kanal-
izimet e ujit në një pjesë të fshatit nga ujësjellësi, pjesa dërrmuese e tij 
nuk ka pikën e ujit në rubinet. Kurse, pjesa tjetër ka fatin të ketë ujë për 
rreth 1 orë e gjymës në ditë. Kështu që, ata janë detyruar të hapin, secili, 
puse për t’u furnizuar me ujë për nevoja personale dhe bujqësore. Më e 
bukura është se këta puse janë të cekët dhe ushqehen nga ujra nëntokësorë 
të afërm me sipërfaqen e tokës, tokë kjo e mbuluar me mbetje... Është për 
të ardhur keq që kjo zonë është harruar, në një farë mënyre, nga investi-
torët dhe institucionet shtetërore pasi ajo zotëron pasuri të shumta ujore, 
tokësore dhe një klimë shumë të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë, 
blegtorisë, bimësisë sidomos asaj medicinale. Në një kohë kur flitet kaq 
shumë për rëndësinë e mjedisit për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik 
dhe për mirëqënien e komunitetit, vërejmë që ka zona rurale në të gjithë 
Shqipërinë të cilave nuk u plotësohen as kushtet minimale të jetesës. Ne, 
shoqëria civile, bëjmë mirë që flasim për sensibilizim të komunitetit për 
mbrojtjen e mjedisit por çfarë efekti konkret mund të ketë ky ndërgjeg-
jësim nëse popullit nuk i ofrohen mjetet për të vepruar me sjellje ekolog-
jike?! Në një kohë kur Shqipëria pretendon të marrë statusin për kandidat 
në Bashkimin Evropian, vërejmë situata të tilla që na bëjnë të reflektojmë 
nëse vërtetë jemi gati për t’a përballuar me cilësi këtë status.  
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       Irakli: Betejë e fituar mjedisore nga lëvizja  
rinore bullgare  

Qendra EDEN 
 

Më 22 shkurt 2013, si zhvillim i projektit “Për qytete të pastra dhe një 

hap drejt një shoqërie demokratike” qendra EDEN organizoi një work-
shop mbi rrjetëzimin me Grupin Rinor të Kuçovës . Të pranishëm në këtë 
organizim ishin rreth 30 nxënës të cilët patën mundësi që të krijonin apo 
dhe të thellonin njohuritë e tyre mbi konceptin e rrjetëzimit. Të rinjtë u 
njohën me disa nga rrjetet mjedisore ku qendra EDEN është anëtare dhe 
me mundësinë e përfshirjes dhe të Grupit Rinor Kucovë në këto struktura 
informacion ndarëse. Takimi filloi me një lojë domethënëse ku nxënësit u 
rrjetëzuan ndërmjet tyre vetëm duke ndarë interesat dhe qëllimet e për-
bashkëta për këtë takim. Gjithçka u bë më ndërvepruese nëpërmjet një 
lidhjeje direkte me internet me sekretaren e përgjithshme të rrjetit 
YEE ,me seli në Pragë, Republikën Ceke, e cila shpjegoi më nga afër se si 
funksionon një rrjet dhe kriteret që nevojiten për t’u bërë pjesë e rrjetit 
YEE ku dhe qendra EDEN është anëtare. Të rinjtë dukë u bazuar dhe në 
informacionin e fituar gjatë pjesës së parë të workshopit, zhvilluan një 
punë grupi ku paraqitën profilet e rrjeteve që kanë bashkëpunuar dhe me 
të cilat ata dëshirojnë të bashkëpunojnë për të forcuar më shumë  grupin e 
tyre. Për të konkretizuar edhe më shumë gjithçka rreth rrjetëzimit, guidat 
natyrore të qendrës EDEN shprehën eksperiencën e tyre se çfarë i shtyu 
ata për t’u përfshirë në qendrën EDEN dhe për të qenë pjesë e një rrjeti të 
rinjsh të cilët ndajnë të njëjtin qëllim për mjedisin. Takimi u përmbyll 
duke vendosur një kontakt ndërmjet vullnetarëve të qendrës EDEN dhe 
Grupit Rinor Kuçovë, pra duke ndërtuar një rrjet të ri. Projekti “Për qytete 

të pastra dhe një hap drejt një shoqërie demokratike” zbatohet nga qendra 
EDEN në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Kuçovë dhe me 
mbështetje financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për 
Demokraci, Sektori i Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së 
SH.B.A-së në Tiranë. 

Nga Alisa Peçi.  

Një tubim masiv rinor u organizua  së fundmi nëpërmjet rrjeteve sociale, 
kundër ndërtimeve pa kriter në bregdetin dhe malet bullgare. Për ndërtimin 
e paligjshëm në Irakli filloi të flitet menjëherë, një javë pasi  u asgjesuan 
një pjesë prej dunave të mbrojtura afër qytetit Nesebër. Ja se çfarë deklaroi 
Nadezhda Maksimova, një prej themeluesve të lëvizjes “Le ta shpëtojmë 
Iraklinë”: Protestat e fundit treguan se në Bullgari ka shoqëri civile, se 
njerëzit e rinj nuk mund të manipulohen, nuk dëshpërohen dhe janë gati 
për veprime. Reaksioni qytetar ishte jashtëzakonisht i shpejtë. Brenda 24 
orëve forumet sociale organizuan një protestë para parlamentit në Sofje, 
ku morën pjesë rreth 2500 veta.  

Ç’ ndodh me ndërtimet në bregdetin shqiptar? Ç’ndodh me pakun natyror 
të liqenit të Tiranës? Sa rinia dhe politika shqiptare është e përfshirë në 
çështjet mjedisore dhe sociale?...  

Një vend nuk mund të ecë përpara me një shoqëri pa aspirata 

dhe apatike. Ekspertë të mjedisit dhe të ISHP raportojnë për një gjendje 

kritike të cilësisë së ajrit në qytet. Ekologjistët nuk mund t’ia dalin 

mbanë të vetëm, nëse shoqëria nuk proteston për probleme jetike një 

ndër të cilat është dhe ndotja e mjedisit. Po të shikosh dhe të bësh një 
vëzhgim të thjeshtë në forumet sociale në lidhje me interesat e rinisë 
shqiptare ato i gjen më tepër të përfshirë në çështje të modës, sportit, 
politikës, kafeneve, clubeve, aktorëve, këngëtarëve, markave të ndryshme, 
reality show (big brother), telenovelave etj. dhe shumë pak prej tyre deba-
tojnë mbi probleme të mjedisit që është vetë shëndeti, ajri që marin frymë. 
Sa prej tyre do të organizoheshin dhe të ndërmernin nisma të tilla protes-
tuese, për moratoriumin e ndërtimeve pa kriter sikundër veproi rinia bull-
gare? Rinia është ajo që duhet të sjellë ndryshimin dhe rrjetet sociale sot 
në shumë vende të botës janë përdorur mjaft mirë duke shërbyer si mjete 
organizimi për protesta të ndryshme të natyrës shoqërore dhe mjedisore. 
Rinia shiptare dhe shoqëria jonë në përgjithësi e lodhur dhe apatike nga 
keq-qeverisjet, vendos të dorëzohet duke e rritur kështu katastrofën 
mjedisore për brezat e ardhshëm.  

Kryeministri anglez David Cameron 

u shpreh, më 4.02.2013 në një 

takim mbi programin e efiçencës së 

energjisë: “Ne jemi në një garë 

globale dhe vendet të cilat do të fi-

tojnë këtë garë do të jenë ato të ba-

zuara në ekonominë e gjelbër dhe 

që zbatojnë një efiçencë të en-

ergjisë” Konsumimi i energjisë 

pritet të rritet me 1/3 në dy dekadat 

e ardhshme që është në përpjestim 

të zhdrejtë me burimet natyrore të 

cilat janë të limituara. Ai shtoi se 

"vendet që do te kenë prioritet en-

ergjinë e gjelbër do të sigurojnë më 

shumë vende pune dhe do te kenë 

rritjen më të madhe ekonomike." 

Cameron: “Efiçenca e energjisë , motor i rrit-

jes ekonomike” 

Pamje e mjerueshme  ndërtimesh në Ksamil. Ka ardhur koha për një 
moratorium të  ndërtimeve pa kriter në zona turistike të cilat mbartin 

vlera të çmuara natyrore e biologjike. 

Workshop me të rinjtë e Kuçovës mbi 
rrjetëzimin! 
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Strategjia rajonale e energjisë aprovohet pa u konsultuar me shoqërinë civile 

Nga Rita Strakosha 
Në 21 Shkurt në Komisionin Parlamentar të Punëve të Jashtme 
të Parlamentit Europian u mbajt një dëgjesë publike mbi 
problemet e energjisë në rajonin e Ballkanit. BE-ja ka një mar-
rëveshje ndërkombëtare mbi energjinë me vendet e Europës 
Juglindore, e quajtur Komuniteti i Energjisë, në kuadër të së 
cilës po bashkëpunohet për realizimin e një tregu të vetëm en-
ergjitik në gjithë Europën. Pjesë e marrëveshjes është edhe 
Shqipëria. Në tetor 2012 Komuniteti i Energjisë aprovoi një 
strategji rajonale energjitike për Europën Juglindore. OJF-ve të 
rajonit ju krijua mundësia të dorëzonin vërejtjet e tyre për 
strategjinë në prill 2012, ndërkohë draft-strategjia u publikua 
vetëm në korrik. Prandaj shumë OJF të rajonit si dhe 4 deputetë 
të parlamentit europian (Maria Eleni Koppa, Greqi, Eduard Ku-
kan. Sllovaki, Jelko Kacin,Slloveni dhe Franziska Brantner, 
Gjermani) u ankuan në Komisionin Europian për mungesën e 
konsultimit të strategjisë me publikun.  
Sipas Garret Tankosic Kelly, drejtor i shoqatës SEE Change 
Net, asnjë koment i OJF-ve mjedisore nuk u përfshi në strateg-
jinë e aprovuar. As nuk u arësyetua përse komentet nuk u kon-
sideruan të denja për tu përfshirë.  
Në vijim të këtyre shqetësimeve, në komitetin e punëve të 
jashtme të Parlamentit Europian u mbajt një dëgjesë publike 
mbi problematikën e strategjisë së energjisë së Komunitetit të 
Energjisë. 
Në dëgjesë u mbajtën prezantime nga Alan Riley, profesor në 
fakultetin juridik të Universitetit City, Londër; nga Ana-Maria 
Boromisa (doktor në ekonomi, Instituti i Zhvillimit dhe Mar-
rëdhënieve Ndërkombëtare, Kroaci).  
Në dëgjesë ishin të ftuar për komente dhe Janez Kopac, drejtor 
i sekretariatit të Komunitetit të Energjisë; Miodrag Dakic, për-
faqësues i Qendrës për Ambjentin, Bosnje Herzegovinë; Zvez-
dan Kalmar, përfaqësues i CEKOR, Serbi; Garret Tankosic 
Kelly, drejtor i shoqatës SEE Change Net, si dhe Kushtrim Ka-
loshi, përfaqësues i Qendrës Për Avokaci, Trajnim dhe Kërkim-
ATRC, Kosovë.  
Të 4 shoqatat e përmendura janë pjesë e projektit “Politika të 
Energjisë së Qëndrueshme në Europën Juglindore”, ku përfshi-
het shoqata EDEN dhe Ekolëvizja.  
Profesori i juridikut, A. Riley, në prezantimin e vet theksoi si 
pengesë shumë të madhe në zbatimin e strategjisë së përbashkët 
energjitike korrupsionin e përhapur në vendet e Ballkanit. In-

vestimet në energji janë zakonisht në vlera të mëdha dhe kërko-
jnë një shtet ligjor, ku biznesi mund të parashikojë me siguri 
kuadrin ligjor dhe zbatimin rigoroz të tij.  
Mund ti sjellim Z. Riley si shembull tipik të korrupsionit ball-
kanik Shqipërinë, ku zëvendës-kryeministri kërkon 7% rryshfet 
për ndërtimin e një hidrocentrali (sipas videos së fshehtë të re-
alizuar në 2010); vajza e kryeministrit kërkon 1.5-3 % të pro-
jektit për termocentral (sipas biznesmenit pakistanez Zanfar 
Ansar), kryetari i bashkisë më të madhe në vend kërkon 20% 
rryshfet për ndërtim (sipas kryeministrit).  
Drejtori i sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopac, 
përmendi në veçanti Shqipërinë si një vend problematik ku 
kompania e shpërndarjes së energjisë elektrike u shtetëzua dhe 
ku energjia vidhet, mbi 50% e energjisë elektrike nuk pagu-
het.”Si mund të presësh investime të huaja në një situatë të 
tillë?” pyeti me ironi z. Kopac.  
Një problem tjetër që pengon investimet në rajon, dhe që u për-
mend nga Z. Kopac, janë çmimet e subvensionuara nga shteti, 
të cilat duke qenë nën koston e prodhimit nuk ofrojnë stimul 
për investitorët. 
Përfaqësuesit e OJF-të mjedisore të ftuara në panelin e komen-
tuesve shprehën shqetësimin e tyre për mos-transparencën e 
proçesit të aprovimit të strategjisë së energjisë si dhe për 
mungesën e objektivave ambiciozë për mbrojtjen e ambjentit 
në strategji.  
Sipas Z. Kelly, drejtor i SEE Change Net, strategjia e aprovuar 
e cila prek interesat e 23 milion konsumatorëve të energjisë, 
nuk u konsultua me ta, nuk u diskutua në asnjë nga parlamentet 
e rajonit. Ajo as nuk i afrohet objektivave të BE-së për vitin 
2020 për të pasur më shumë efiçencë energjitike, më pak 
qymyr. Strategjia nuk e përmend fare Hartën e BE-së për vitin 
2050 (Roadmap 2050). Sipas Z. Kelly, skenari më ekologjik i 
strategjisë parashikon një rritje të konsumit të qymyrit për 
frymë në rajon që e kapërcen atë të Polonisë, e cila njihet për 
përdorimin e saj të madh të qymyrit. Strategjia e vë theksin në 
rritjen e prodhimit duke lënë në hije nevojat e tjera të konsuma-
torëve, që janë 
r r i t j a  e 
efiçencës dhe 
mbrojtja e 
ambjentit.  
Bazuar  në 
strategjinë e 
aprovuar në 
rajonin e Eu-
ropës Juglin-
dore pritet të 
i n v e s t o h e n 
rreth 38 mil-
iard euro në 
projekte en-
ergjitike, pro-
jekte të cilat do të funksionojnë për dekadat e ardhshme dhe 
nëse përfshijnë qymyrin rrezikojnë realizimin e objektivit 
afatgjatë të dekarbonizimin.   
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Përshtati Agim Dalipi 
Vitet e fundit ka një nxitim që çdo 
gjë në treg të reklamohet si " e 
gjelbër". Por edhe pse një panel 
diellor në çati mund të duket i bukur 
në foto, ai ka pak për të treguar 
qëndrueshmërinë e strukturës së 
tërë. 
Me një shtesë prej 1.4 miliard njerëz 
që pritet të jetojnë në qytete deri në 
vitin 2030, është gjithnjë e më e 
rëndësishme implementimi dhe 
zbatimi i politikave që kanë synim 
reduktimin e ndikimeve afatgjata 
mjedisore por dhe atyre ekonomike 
që kanë ndërtimet dhe periferia rreth 
tyre. Politikat e ndryshme mund të 
kontrollojnë këto ndikime përmes 
rregullave kufizuese dhe mund të 
motivojnë risitë në reduktimin e 
impakteve mjedisore nëpërmjet 
stimulimit të projekteve të tilla. Po, 
në këtë drejtim, po ashtu me një 
rëndësi të veçantë, duhet të tërheqin 
vëmendjen e biznesit e publikut të 
gjerë e të rrisin njohuritë e tyre për 
këto impakte e dëmin e tyre.  
Politikëbërësit, që janë dhe 
vendimmarrës në lejet e ndërtimit 
dhe cilësinë e tyre, duket të marrin 
në konsideratë në mënyrë të 
domosdoshme tërë ciklin ndërtimor, 
që nga projektimi e deri në fund të 
zbatimit për infrastruktura të 
efektshme e për të inkurajuar 
përdorimin e energj isë së 
rinovueshme. Shumë njerëz kanë 
lëvizur e po lëvizin drejt zonave 
urbane në kërkim të mundësive më 
të mira ekonomike dhe numri i 
ndërtesave që janë të nevojshme për 
t’i strehuar vazhdon të rritet. Është 
vlerësuar se deri në vitin 2030, një 
shtesë prej 1.4 miliard njerëz në 
total  do të fillojnë të jetojnë në 
qytete, nga të cilat 1.3 miliardë prej 
tyre do të jenë nga vendet në 
zhvillim. Këto statistika nuk 

paralajmërojnë vetëm shtimin urban 
të popullsisë, por edhe sfida të reja 
drejt burimeve mjedisore dhe 
natyrore me të cilat kemi filluar të 
përballemi e që nesër do të jenë 
akoma më të mëdha. Këtu hyjnë dhe 
politikat e reja drejt rritjes së 
ndërtimeve të qëndrueshme. 
Ndërtesat në të cilat jetojmë dhe 
punojmë janë konsumatorët 
kryesorë të energjisë. Ato janë 
përgjegjëse për 30-40 për qind të  
gjithë emetimeve të dioksidit të 
karbonit dhe 12 përqind të konsumit 
të  gjithë ujit të freskët të përdorur. 
Me shkallën e urbanizimit që ka 
arritur nivele rekord ( gjysma e 
popullsisë botërore jeton nëpër 
qytete), duhet të ngulmojmë edhe 
për një ndërtim më të qëndrueshëm. 
Implementimi dhe zbatimi i 
politikave efektive publike mund të 
jetë metoda më e lirë dhe më efikase 
për të reduktuar radikalisht gjurmën 
ekologjike mjedisore të ndërtesave 
dhe efektet negative sociale dhe 
financiare afatgjatë. Politikat e 
ndryshme mund të kontrollojnë 
(përmes rregullave kufizuese), 
mund të motivojnë (nëpërmjet 
stimujve) por dhe të ndikojnë për 
rritjen e vetëdijes me paketa të 
suksesshme të politikave drejt 
këtyre tre strategjive. Ne nxitojmë 
që ta paraqesim çdo gjë në treg si 
"të gjelbër" , por tek ndërtuesit dhe 
ndërtimet këto janë shpesh 
sipërfaqësore. 
Një panel diellor në çati mund të 
duket i mirë në foto, por ai tregon 
pak qëndrueshmërinë e tërë 
strukturës ku është vendosur. Këto 
“Green light” të ndërtimeve janë një 
pjesë fare e vogël e ndërtimeve në 
botë. Mënyra më e mirë për të ecur 
drejt  ndërtimit të gjelbër është 
zbatimi i rreptë i rregullave 
ambicioze të ndërtimit dhe 

përmbushjen e objektivave të 
matshme.  Në “ State of the World 
2012: Moving Toward Sustainable 
Prosperity” ( publikimi i përvitshëm 
i Worldwatch, tregohen edhe 
drejtimet :  
- Procesi i ndërtimit : Është e 
rëndësishme për të marrë parasysh 
tërë ciklin e një ndërtese, nga 
projektimi dhe ndërtim, në 
pë rdo r imin  e  s a j  dhe /ose 
shkatërrimin. Shumë mendojnë se 
caktimi i një koordinatori për 
qëndrueshmërinë, si gjatë periudhës 
së planifikimit dhe asaj të ndërtimit, 
duhet të jetë një kusht për çdo leje 
ndërtimi. Një mjet shtesë është edhe  
"ditari i mirëmbajtjes" për të 
dokumentuar mënyrat e ndryshme 
q ë  n d ë r t i m i  p ë r d o r . 
 - Performanca : Çfarë ka më 
shumë rëndësi është se sa mirë e 
kryen performancën që i është 
caktuar e tërë ndërtesa dhe si i 
përmbahet kërkesave.Vendosja e 
s t a n d a r d e v e  m i n i m a l e  t ë 
performancës së energjisë, për 
shembull, e bën me më shumë 
kuptim edhe specifikimin e 
trashësisë së izolimit të nevishëm 
termik. Edhe grupi i kritereve 
thelbësore të cilat duhen për të 
matur performancën e ndërtimit në 
drejtim të përdorimit të burimeve  
ka evoluar. Këto kritere sot  
ndërmjet të tjerave, marrin në 
konsideratë edhe emetimet e gazit, 
përdorimin e energjisë dhe të ujit, 
prodhimin e mbeturinave etj... 

Politikat duhet të kërkojnë 
vendosjen e standardeve të caktuara 
të performancës minimale dhe që 
këto standarde të përmbushen. 
 -  I n f r a s t r u k t u r a  t ë 
qëndrueshme : Ndërtesat kërkojnë 

infrastruktura efikase që kursejnë 
burimet dhe që iu sigurojë të 
gjithëve qasje të barabartë në 
shërbimet themelore të tilla si uji i 
freskët dhe kanalizimet, energjia, 
komunikimi apo transporti publik. 
Cilësia e këtyre infrastrukturave 
p ë r c a k t o n  n i v e l i n  e 
qëndrueshmërisë urbane. Për 
shembull, legjislacioni kombëtar për 
ujin, mund të ndihmojë në një qasje 
të sigurtë për ujë të pijshëm për 
banorët urbanë dhe me një çmim të 
përshtatshëm. 
 - Përdorimi i burimeve : 
Qëndrueshmëria e përdorimit të 
burimeve financiare merr në 
konsideratë burimet njerëzore dhe 
natyrore. Zhvendosja drejt një 
mbështetje më të madhe në 
energjinë e rinovueshme është 
metoda më efikase për të reduktuar 
emetimet e dioksidit të karbonit dhe 
për të zbutur ndryshimet klimatike. 
Një ndryshim i tillë gjithashtu 
ndihmon në zvogëlimin e ndotjes së 
a j r i t  l o k a l  dh e  r r e z i q e v e 
shëndetësore. Ne kemi nevojë për  
performancë më të lartë të energjisë 
në ndërtimet e reja dhe rinovimin e 
ndërtesave të vjetrave megjithëse 
duhet marrë në konsideratë fakti se 
nuk duhet humbur energjia e 
rinovueshme në ndërtesa që nuk 
janë efikase për të.  
Por duhet patur parasysh se asnjë 
politikë e vetme nuk mund të 
ndryshojë ndërt imet  në të 
qëndrueshme. Qëndrueshmëria 

fillon me vendosjen dhe integrimin 
e objektivave, duke bërë planet 
paraprake dhe pastaj të ndiqet 
r i g o r o z i s h t  m o n i t o r i m i  i 
vazhdueshëm i ndërtimeve e 
mirëmbajtjes së tyre.  
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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 kul-
turor,  Gjirokastër – Luan Pogaçi       

•Milieukontakt International, Tiranë,Valbona 
Mazreku 
• Shoqata Pylli i Blertë - Pogradec, Ruzhdi Hy-
metllari 
• 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 Infor-
macionit, Shkëlqim Hajno   Sarande 
• Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, 
Drejtor Ekzekutiv, z. Ali Lusha 
• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bio-
teknologji”, Agron LAMKO 
• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, 
Sherif LUSHAJ 
• Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara 
• Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir 
LLAZANI. 
• ECO Partners for sustainable development, 
Enetela Pinguli 

    GRUPIMI  “EKOLËVIZJA” 

 

Moskë, 18 shkurt -  Presidenti i 
Bankës Botërore, Jim Yong Kim u 
bëri thirrje fuqive botërore për të  

trajtuar sfidat serioze të 
paraqitura nga ndryshimi i 
klimës. Duke ju drejtuar 
ministrave të financave të 
G20 në takimin e tyre në 
Moskë ai i paralajmëroi 
krerët e financave të fuqive 
kryesore ekonomike të 
botës që ngrohja globale 
është një rrezik real për 
planetin dhe tashmë 
n d i k o n  s h u m ë  n ë 
ekonominë botërore. 

"Këto nuk janë vetëm rreziqe. Ata 
përfaqësojnë pasoja reale", tha Kim, 
duke e quajtur mungesën e 

vëmendjes të çështjes nga ministrat 
e financave dhe shefat e bankave 
qendrore një gabim. Ai tha se 
dështimi për të trajtuar sfidat e 
ndryshimit të klimës rrezikon që të 
ketë  pasoja serioze për zhvillimin 
ekonomik. "Dëmet dhe humbjet nga 
fatkeqësitë natyrore janë më shumë 
se trefishuar gjatë 30 viteve të 
fundit" u shpreh Kim duke dhënë si 
shembull  45 miliardë dollarë të 
humbjeve nga përmbytjet në 
Tajlandë për vitin 2011. Ai vuri në 
dukje se këto efekte  shtrihen përtej 
kufijve lokalë dhe prishin zinxhirët 
ndërkombëtare të furnizimit. Vite të 

tëra të përpjekjeve për zhvillim 
shpesh fshihen për disa ditë apo 
edhe për disa minuta. Ai kërkoi nga 
G20 që të përballen me fenomenin e 
ndryshimeve klimatike, i cili është 
një rrezik shumë real dhe i 
p r a n i s h ë m . 
Axhenda e ministrave të financave 
të G20 në Moskë është zotëruar nga 
shqetësimet rreth problemit të 
zhvlerësimeve të monedhës dhe 
synimit të ri nga ana e fuqive të BE-
së për të detyruar biznesin e madh 
për të paguar një pjesë më të madhe 
tatimesh. 

                            Ndryshimet klimatike – Risk real ekonomik  

                                                            Internship pranë qendrës mjedisore EDEN 

 

Qendra mejdisore EDEN në zhvillim  
të projektit “Një bërthamë aktive 

organizatash monitoruese në Shqipëri, 

- një faktor ndikues drejt integrimit 

Evropian”  realizoi prej datës 13-19 
janar 2013 internshipin me temë  
“Vigjilenca mjedisore dhe Monitorimi”.  

I përzgjedhuri  për të ndje-
kur internshipin ishte 
pjesëtar i qendrës së Infor-
macionit të Aarhus-it në 
Shkodër. Kjo e fundit  
është pjesë e rrjetit të or-
ganizatave që janë ngritur 
për të zbatuar projektin, 
që është i mbështetur fi-
nanciarisht nga Fonda-
cioni Shoqëria e Hapur 
për Shqipërinë (SOROS). 
Internshipi një javor bazo-
hej në një informim të 

përgjithshëm të praktikantit me qen-
drën EDEN dhe me sektorët e punës 
duke u fokusuar kryesisht në sektorin e 
informimit dhe pjesëmarrjes së publi-
kut.Gjatë kësaj kohe praktikanti u njoh  
me Konventën e Aarhus-it, me ligjet 
mjedisore më të zbatuara duke zhvil-

luar dhe një analizë  krahasuese me 
ligjet e Bashkimit Europian, njohja me 
Institucionet Financiare Ndërkombëtare 
(IFN), me rrjetin e Evropës Qëndrore 
dhe Lindore Bankwatch, rrjet në të cilin 
EDEN është partner dhe bashkëpunon 
fort për monitorimin fondeve të IFN. 
Praktikanti u njoh dhe me rastet që qen-
dra EDEN ka monitoruar duke parë më 
nga afër mënyrën  si kryhet monitorimi 
mjedisor dhe hapat që ndiqen nga or-
ganizatat e Shoqërisë civile për kërkim 
informacioni dhe për kërkimin e zba-
timit të të drejtave të tyre etj. 
“Gjatë internshipit pata mundësinë të 

mësoj dhe të kuptoj se si organizohet 

puna në një organizatë mjedisore, dhe 

se si OJF-të japin  kontributin e tyre në 

komunitet duke iu dhënë zë të lartë 

problematikave që e shqetësojnë 

atë.Gjithashtu gjatë këtij intershipi, 

kam thelluar njohuritë e mia, në lidhje 

me Legjislacionin Mjedisore Shqiptare 

dhe Europian, te cilët luajnë rolin e 

"gardianit" te mjedisit, dhe garantojne 

respektimin dhe promovimin e vlerave 

te mjedisit, ne komunitet”- shprehet 
praktikanti, Anduen Abazi 
Kjo nismë e qendrës EDEN do të shër-
bejë si një shembull i mirë vazhdimësie 
për të njohur të rinjtë me të drejtat e 
tyre kundrejt çështjeve mjedisore , për 
të rritur ndërgjegjësimin  dhe për të 
njohur punën e një organizate 
mjedisore. 
Nëse dhe ti je i interesuar në çështje 
mjedisore  dhe zhvillimin e një in-
ternshipi pranë një organizate 
mjedisore ju lutem dërgoni Curricu-
lum Vitae dhe një letër interesi në 
lira.hakani@eden-al.org 
 


