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REC mbështet shoqatat mjedisore  

Trajnim “Ndotja nga kimikatet në shëndet 

dhe mjedis” 

 

Hecet në udhëkryq 

Shqipëria ka një objektiv kombëtar të rritjes së energjive të rinovue-

shme në 38% në vitin 2020, nga 29% që është aktualisht. Por 

vështirësitë financiare të aktorëve të ekonomisë ...……..  

Kimikatet shkaktare të Autizmit 

Shkencëtarët mendojnë se faktorët që shkaktojnë sëmundjen e autizmit 

janë :  trashëgimia, pesticidet, kimikatet, metalet e rënda dhe vaksinimi 

në fëmijëri. Sipas ekspertëve 10 kimikatet që lidhen me autizmin dhe 

secili prej nesh duhet të bëjë kujdes, janë ………... 

Lexo fq. 5 

Mjedisi i harruari i 

fushatës elektorale 

 

Fushata elektorale për zgjedhjet 

parlamentare është në kulmin e 

saj. I vetmi “ jetim “ duket se ka 

mbetur mjedisi.  

Nga: Agim Dalipi 

Lexo fq. 4 

Krahas fushatës së politikaneve Krahas fushatës së politikaneve Krahas fushatës së politikaneve Krahas fushatës së politikaneve     

ndodh dhe një fushatë në shkatërrimin e mjedisitndodh dhe një fushatë në shkatërrimin e mjedisitndodh dhe një fushatë në shkatërrimin e mjedisitndodh dhe një fushatë në shkatërrimin e mjedisit    

Në 22-25 Maj u zhvillua edicioni i 
parë i Filmit Mjedisor. Ky aktivitet u 
iniciua nga Ministria e Mjedisit, Py-
jeve dhe Administrimit të Ujërave 
me mbështetjen kryesore të Delega-
cionit të Bashkimit Europian në 
Shqipëri. Gjithashtu festivali  u 
mbështet nga GIZ, PNUD, IUCN, 
SIDA etj. Edicioni i I-rë i Festivalit 
të Filmit Mjedisor u zhvillua  në 6 
qytete: Tiranë, Elbasan, Korçë, 
Pogradec, Shkodër dhe Vlorë.   

Festivali i Filmit Mjedisor  

22-24 Maj 

Në këtë situatë të nxehtë politike ku edhe pak 

ditë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare të 23 

Qershorit, Shqipëria e ka kthyer gjithë 

vëmendjen e saj tek fushata politike. Krahas 

fushatës së politikanëve, po ndodh dhe një 

fushatë në shkatërrimin e mjedisit. Në këtë 

periudhë po lulëzojnë më shumë se kurrë më 

parë ndërtimet pa leje, shtesa katesh apo 

banesash, ndërtime në zonat bregdetare, dhënje 

leje për akuakulturë (rezervuar peshku) në zona 

të mbrojtura, prerje pyjesh, betonizim lulishtesh 

për lokale etj.  

Lexo fq. 2 

Lexo fq. 9 

Lexo fq. 7 

Bashkëjetesë me 

kimikatet e rrezikshme 

 
Kimikatet janë pjesë e pandashme 

nga jeta jonë e përditshme. Ato 

gjenden kudo. Një pjesë e tyre janë 

mjaft të rrezikshme për shëndetin 

tonë. A mund t’i shmangim apo të 

paktën të minimizojmë përdorimin e 

tyre? Nga: Alisa Peçi 

Lexo fq. 3 

Në kuadër të  projekt i t 
“Ekosistemi i komunikim infor-
mimit-mjedisor” që mbështetet 
nga REC dhe financohet nga 
qeveria SWEDEN, Qëndra 
“Grupimi Ekolëvizja” së 
bashku me shoqatën “Together 
for Life”  organizuan më 30 
Maj 2013, në mjediset e Hotel 
Doro City  trajnimin “Ndotja 
nga kimikatet në shëndet dhe në 
mjedis”. Ekspertja  e trajnimit 
ishte Prof.As.Dr Magdalena 
Cara (kimiste). 

Lexo fq. 3 
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Hecet në udhëkryq 

Në seancën plenare të 25 prillit të parlamentit është debatuar mbi kon-

çesionet për HEC-et. Sipas deputetit Arben Ahmetaj konçesionet për 

HEC-et kanë dështuar: “Kjo politikë është e dështuar në energji. I keni 

trumbetuar koncesionet në energji sikur do të krijonit një superfuqi en-

ergjetike në rajon. Çfarë ka ndodhur? Pas tetë vjetëve në qeverinë tuaj 

vetëm 5% e prodhimit të energjisë elektrike është nga privatët. Përtej 

kësaj, megjithëse vetëm 5% e prodhimit të energjisë elektrike është nga 

privatët, privatët sot vuajnë për shkak se Korporata Elektroenergjetike 

nuk ka para t’i paguajë, sepse ju e keni shkatërruar edhe sistemin elek-

troenergjetik. Ndërkohë, qëllimi i parë i koncesioneve është të japë në 

dorën e një privati apo në duar të përbashkëta publik-privat vepra, 

punë, të cilat shteti për arsye të ndryshme, duke filluar që nga ato fi-

nanciare deri tek interesi kombëtar, nuk i bën dot. Ka edhe një element 

tjetër, ulja e kostove. Kur japim një koncesion kemi si qëllim që në fi-

nale kostoja për konsumatorin, për qytetarin dhe për përfituesin të ulet. 

Çfarë ka ndodhur  me koncesionet? Doni koncesionet në energji? Keni 

dhënë me koncesione 300 hidrocentrale, nga të cilat sot punojnë vetëm 

30. Çfarë ka ndodhur me çmimin? Është dyfishuar.                                    

…. Te cili koncesion do gjeja sukses?! Tek ai i energjisë elektrike, kur 

32 hidrocentrale janë të mbytur  në borxhe?!…”                                

Deputetja Mimi Kodheli: “…në 8 vjet keni firmosur 112 kontrata 

koncesionare, përmes të cilave do të investohej një shumë prej 2,7 mil-

iardë eurosh. Përmes këtyre kontratave do të ndërtoheshin 307 hidro-

centrale. Mjerisht, deri tani, janë ndërtuar dhe janë në prodhim vetëm 

31 të tilla, pra as 10% e angazhimit. Janë investuar vetëm 210 milionë 

dollarë, pra as 10% e angazhimit. Kapaciteti i instaluar nuk është as 

6% e fuqisë së premtuar dhe as 4% e fuqisë së instaluar në Shqipëri.” 

Sipas Z. Malaj shumë konçesione janë dhënë për kompani pa fonde të 

mjaftueshme për të bërë investimet: “Koncesionet tuaja, në pjesën më 

të madhe, sidomos ato në sektorin e energjisë, të industrisë së çimentos 

etj., të cilat i keni dhënë, por nuk kanë filluar, kanë pasur pikërisht 

mungesën e dy kushteve thelbësore: kredibilitetin teknologjik dhe atë 

financiar, aq sa ju na detyronit të firmosnim apo të diskutonim këtu për 

koncesionet dhe kompani, që kishin si kapital themeltar vetëm 100 

mijë lekë dhe, më pas, pasi ta merrnin lejen tuaj dhe ta shisnin diku, 

mendonin se do të gjenin para.”  Z. Balla akuzon qeverinë se rryshfetet 

po e përkeqësojnë edhe më tej gjendjen financiare të investitorëve në 

HEC-e: “Pra, keni dhënë 300 koncesione për hidrocentrale. Vazhdoni 

të jepni akoma edhe këto ditë. Nga këto 300 koncesione 64 prej tyre, 

nga verifikimi që kemi bërë deri më sot, rezulton se janë dhënë në kon-

flikt të pastër interesi për familjarë oborri, për familjarë ministrash dhe 

për funksionarë të lartë të kësaj administrate shtetërore. Pra, çerekun e 

hidrocentraleve të dhëna në koncesion i ka marrë oborri për vete, duke 

i hequr mënjanë. Ato që nuk janë të oborrit, janë zhytur që në fillim në 

borxhe për ryshfetet pafund që kanë dhënë për çdo leje për marrjen 

përfundimtare të koncesionit. Kur arrinin te vendimi i fundit për 

dhënien e koncesionit, sipërmarrësit falimentonin pa e filluar ende 

punën për investimin.”                                                                              

Të dhënat e AKBN-së konfirmojnë se shumë HEC-e nuk kanë arritur 

të gjejnë fondet për investim. Në një sondazh të saj të kryer në gusht 

2011 tek bankat dhe investitorët u konstatua se “Numri i kontratave 

koncesionare për HEC-et e vegjël në ndërtim është 24 dhe 4 prej tyre 

kanë siguruar kreditë, 9 prej tyre janë në proces negocimi me bankat 

për të nënshkruar një kredi brenda gjysmës së parë të vitit 2012 dhe 

pjesa e mbetur janë në proces pune për të përmbushur 40% të kapitalit 

të kërkuar”. 

Pra situata është pak a shumë kjo: konsumatorët nuk kanë lekë ose nuk 

duan të paguajnë CEZ-in (çdo vit vetëm gjysma e energjisë elektrike të 

shpërndarë paguhet), ky nuk ka lekë të paguajë KESH-in, KESH-i nuk 

paguan dot HEC-et; bankat nuk kanë lekë të japin kredi për HEC-et, 

investitorët nuk kanë lekë të investojnë për HEC-et. 

Ndërkohë çmimet e energjisë elektrike pritet të rriten me shtimin e 

burimeve të energjive të rinovueshme, të paktën përkohësisht. 

HEC-et e vogla të vëna në punë pas vitit 2006 paguhen me tarifa pro-

movuese, më të larta se tarifat e zakonshme. Ligji i ri për energjitë e 

rinovueshme siguron tarifa promovuese për gjithë burimet e energjive 

të rinovueshme. 

Ligji gjerman këtë problem për konsumatorin e ka zgjidhur duke për-

caktuar një pakësim vjetor të tarifës promovuese. Kjo nxit dhe indus-

trinë e energjive të rinovueshme të rrisë efiçencën dhe të bëhet e pava-

rur nga ndihma shtetërore. Në vitin 2008 ligji gjer-

man parashikonte pakësim vjetor të tarifave promovuese prej 1.5 % për 

energjinë e erës, 5% për energjinë diellore dhe 1% për energjinë nga 

biomasa. Diçka e tillë mund të ishte konceptuar dhe në ligjin shqiptar. 

Shqipëria ka një objektiv kombëtar të rritjes së % së energjive të ri-

novueshme në 38% në vitin 2020, nga 29% që është sot. Por 

vështirësitë financiare të gjithë aktorëve të ekonomisë: konsumatorëve, 

bankave, KESH-it, CEZ-it, investitorëve etj. mund të rrezikojnë arrit-

jen e këtij objektivi.                                              Nga Rita Strakosha               
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Në kuadër të projektit “Ekosistemi i komunikim informimit-mjedisor” 

që mbështetet nga REC dhe financohet nga qeveria SWEDEN, Qëndra 

“Grupimi Ekolëvizja” së bashku me shoqatën “Together for Life”  or-

ganizuan më datë 30 Maj 2013, në mjediset e Hotel Doro City  tra-

jnimin “Ndotja nga kimikatet në shëndet dhe në mjedis”.  Në trajnim 

morrën pjesë përfaqësues anëtarësh nga shoqatat e rrjetit të cilët mor-

rën njohuri të përgjithshme në lidhje me ndikimin që kanë kimikatet në 

shëndetin e njeriut dhe mjedis. Pjesëmarrësit u trajnuan nga një 

eksperte me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë siç është  Prof. As. Dr. 

Magdalena Cara. Ajo prezantoi fillimisht bazën ligjore të menaxhimit 

të kimikateve në Shqipëri dhe projektet e ndryshme që janë ndërmarrë 

për të lehtësuar mundësinë e marrjes së informacionit në lidhje me to. 

Më pas pjesëmarrësit u njohën me burimet e mundëshme të kimikat-

eve, duke vijuar me dëmin ekonomik, shëndetësor dhe mjedisor që ato 

shkaktojnë. Prof. As. Dr. Magdalena Cara prezantoi dhe mënyrat alter-

native për zëvendësimin e kimikateve me metodat natyrale, të cilat ten-

tojnë të praktikohen në Evropën perëndimore. 

Në këtë aktivitet mori pjesë dhe fitopatologu Prof. Dr. Jordan Mërkuri 

nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, i cili ndau eksperiencën e tij në 

lidhje me fermerët dhe keqpërdorimin e pesticideve. Komentet e tij u 

përqëndruan në mungesën e informacionit apo të dialogut të fermerëve 

me “doktorët e bimëve”. 

Takimi u mbyll me diskutime dhe konkluzione që kishin të bënin me 

materialin e prezantuar. Shoqatat në bazë të njohurive të marra do të 

organizojnë aktivitetet e planifikuara duke i akorduar me njëra tjetrën, 

për të krijuar një ide të përgjithëshme se sa i informuar është publiku 

për kimikatet dhe pesticidet dhe më pas të fillojë fushatën ndërgjeg-

jësuese në lidhje me këto të fundit. 

 

 

 
Kimikatet janë pjesë e pandashme nga jeta jonë e përditshme. Por ato 

shpesh mbartin dhe rreziqe ndaj shëndetit tonë. A mund t’i shmangim 

apo të paktën të minimizojmë përdorimin e tyre duke i zëvendësuar me 

objekte natyrale?  

Para së gjithash  nevojitet një informim dhe ndërgjegjësim i publikut të 

gjerë për dëmet që ato shkaktojnë në shëndet dhe mjedis.  

Femrat janë më të riskuara se meshkujt ndaj kimikateve. Kjo si rrjed-

hojë e ngarkesës së grave për t’u përkujdesur ndaj familjes dhe pas-

trimit të mjediseve shtëpiake. Keshtu ato kanë një lidhje më të ngushtë 

me detergjentë të ndryshëm dhe produktet kozmetike Megjithatë dhe 

meshkujt nuk janë të paprekshëm nga ndikimi i tyre. Shampo apo xheli 

që përdoret ka përbërës kimik të cilat mund t’iu irritojnë lëkurën dhe të 

shkaktojnë efekte të tjera anësore në shëndetin e tyre.  

Detergjentët e rrobave përmbajnë ngjyrues dhe agjent kimik të cilat 
përthithen në lëkurën 

tuaj. Ilaçet e enëve 

gjithashtu përmbajnë ki-

mikate të rrezikshme të 

cilat mund të përfundojnë  

në ushqimin tuaj. A ka 

mënyra për t’i shmangur?  

Ekzistojnë disa mënyra 

për t’i shmangur në 

përditshmërinë tonë. Së 

pari  të lexohen etiketat e 

tyre dhe të përzgjidhen 

ato produkte të cilat janë 

me bazë bimore. Së dyti, mund të përdoret limoni për të pastruar plit-

kat e sobës dhe uthulla e bardhë për të pastruar dyshemenë. Përdorimi i 

këtyre produkteve me bazë bimore është më imediate nëse keni fëmijë 

të vegjël pasi lëkura e tyre është më e ndjeshme për tu dëmtuar nga ki-

mikatet. Shumë shampo, larës trupi, kremra të lëkurës përmbajnë kimi-

kate toksike, të cilat ndikojnë negativisht në rrugët e frymëmarrjes dhe 

në sistemin imunitar.  

Kremi i diellit 

Duket ironike, por disa ekspertë këshillojnë të aplikojmë krem dielli 

për të mbrojtur lëkurën, parandaluar kancerin e lekures dhe plakjen, 

ndërkohë që kremi i diellit mund të përshpejtoj plakjen dhe të rris 

riskun e kancerit. Fatkeqësisht, shpesh ndodh lidhja e ekspertëve me 

kompanitë e këtyre produkteve. Kremi i diellit jo vetëm bllokon aftës-

inë e lëkurës tuaj për të përthithur vitaminën D nga djelli, e cila është 

thelbesore për një shëndet të mirë, por gjithashtu përmban përbërës 

helmues. Kështu, disa studime tregojnë se në zonat ku aplikohet më 

tepër kremi i diellit, mundësia e sëmundjes nga kanceri i lëkurës është 

më i madh. 

Parfumet 

Në kohët moderne, për një pjesë të madhe njerëzish, parfumet janë 

bërë një pjesë e pandashme e jetës tonë. Ato duken shumë të këndshme 

në shishe dhe aroma e tyre është mjaft  tunduese dhe joshëse. Por nga 

ana tjetër ato janë shumë toksike. Mundohuni t’i  zëvendësoni  me va-

jra esencial, të cilat janë natyrale dhe jo toksike. Produktet me bazë 

bimore janë më të shtrenjta, por mos harroni që dhe jeta juaj është e 

shtrenjtë!  

                                                                               Nga: Alisa Peçi 
 

Trajnim “Ndotja nga kimikatet Trajnim “Ndotja nga kimikatet Trajnim “Ndotja nga kimikatet Trajnim “Ndotja nga kimikatet 

në shëndet dhe mjedis”në shëndet dhe mjedis”në shëndet dhe mjedis”në shëndet dhe mjedis”    

Bashkëjetesë me kimikatet e Bashkëjetesë me kimikatet e Bashkëjetesë me kimikatet e Bashkëjetesë me kimikatet e 

rrezikshmerrezikshmerrezikshmerrezikshme    

Programi SENiOR —A  

REC mbështet shoqatat mjedisore për të zba-

tuar projektet e tyre   
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Pesticidet janë substanca kimike që përdoren për të luftuar barërat, in-

sektet apo kafshët që konsiderohen të dëmshme në bujqësi. Përdorimi 

ityre filloi pas luftës së dytë botërore, praktikisht me arsenikun dhe 

hidrogjen cianidin. Sot, lista e pesticideve është bërë alarmante dhe 

studime të shumta janë duke hulumtuar për ti zëvendësuar ato me 

mënyra dhe rrugë biologjike. 

Ekspozimi ndaj pesticideve mund të shkaktoj probleme të ndryshme 

shëndetësore dhe  në mjedisin ku ato përdoren. Sëmundjet që kryesisht 

shkaktohen nga bioakumulimi i pesticideve janë : kanceri, leuçemia, 

probleme me sistemin imunitar, endokrin dhe nervor. 

Të gjithë ne jemi të ekspozuar në mënyrë indirekte ndaj pesticideve 

dhe kimikateve bujqësore përmes ushqimit, ujit, kopështarisë etj Ush-

qimi është burimi kryesor i akumulimit të pesticideve. Faktet tregojnë 

që dëmi më i madh shkaktohet tek moshat e reja dhe fëmijët, sepse 

sasia e ushqimit që ata marrin është më e madhe krahasuar me peshën e 

trupit. Përveç kësaj metabolizmi është më i shpejtë për shkak të rritjes. 

Ekspozimi më i madh dhe i vazhdueshëm është tek fermerët që kanë 

kontakt të përditshëm me to. Tokat, uji dhe avujt e ajrit janë të ngopura 

me keto lëndë kimike nga përdorimi tek të mbjellat. Nga analizat e 

bëra në studime të ndryshme është vërtetuar se në urinën e  fëmijëve që 

rriten pranë fermave ka sasi të madhe Atrazine dhe Chlorpyrifos 

(herbicide), krahasuar me fëmijët që jetojnë në zona urbane. Po ashtu 

dhe në serat bujqësore ndodh e njëjta situatë. Në indin dhjamor të fem-

rave të punësuara në sera është gjendur sasi e madhe DDT, aldrin, en-

dosulfan dhe lindan. 

Sëmundjet konkrete të shkaktuara nga pesticidet janë: 

• Prapambetje mendore dhe probleme nervore, ku shkaktohen krye-

sisht nga përdorimi i insekticideve. Janë evidentuar dhe raste 

kanceri në raste ekstreme bioakumulimi.Alzheimeri dhe Parkin-

stoni, të cilat shkaktohen në moshat e mëdha. 

• Zhvillim jo normal të uretrës dhe sistemit muskular që në fetus tek 

meshkujt, probleme me memorien dhe me sjelljen. 

• Çrregullime me sistemin endokrin dhe aparatin e riprodhimit 

• Kancer në gji, në ovare, në prostatë, në teste dhe tiroide. 

Çdo vit rreth 2.5 milion tonë pesticide shtrohen në të mbjellat 

bujqësore, që po të llogaritet me para shënon përafërsisht vlerën 32 

miliard lekë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit thuhet që çdo vit 

në mbarë botën helmohen 220.000 njerëz nga pesticidet. 

                                                                                Nga: Dorina Idrizi 

Ushqehemi me pesticidet helmuese Ushqehemi me pesticidet helmuese Ushqehemi me pesticidet helmuese Ushqehemi me pesticidet helmuese     

 
Përse bien tërmetet në ZharrëzPërse bien tërmetet në ZharrëzPërse bien tërmetet në ZharrëzPërse bien tërmetet në Zharrëz    

Zharrëza është një fshat i njohur për spektatorin shqiptar (për banorët e 

Zharrëzës spektatorë jemi).  Pas vitit 2009, menjëherë pasi Bankers 

Petroleum filloi punën në zonën e Zharrëzës, filluan dhe tërmetet për 

këtë fshat të vogël. Pas ankesave të banorëve, në dhjetor 2010, Instituti 

i Gjeo-Shkencave nxorri një studim sipas të cilit tërmetet e Zharrëzës 

ishin natyrore. Por tërmetet vazhduan dhe në gusht 2012, 200 banorë të 

Zharrëzës u ngritën përsëri në protestë për shtëpitë e dëmtuara nga tër-

metet e vazhdueshme, për të cilat ata fajësojnë aktivitetet e Bankers 

Petroleum. 

Për të sqaruar shkaqet e tërmeteve u ngrit një grup pune, por deri më 

tani nuk ka ndonjë konkluzion nga grupi i punës. 

Bankers Petroleum përdor teknikën e injektimit të ujit për nxjerrjen e 

naftës. Një kërkim në Google na tregon se kjo teknikë shkakton tër-

mete, por sigurisht jo në Shqipëri, por atje ku ka një qeveri funksion-

ale. Kështu Akademia Amerikane e Shkencave në publiki-

min “Potenciali i teknologjive energjitike për të shkaktuar tërmete”  ka 

pranuar se nxjerrja e naftës me injektim uji ka shkaktuar tërmete në 

disa shtete amerikane, megjithëse numri i tërmeteve në krahasim me 

numrin e puseve është shumë i vogël. Akademia e Shkencave kërkon 

dhe studime të mëtejshme për të parashikuar se në çfarë kushtesh in-

jektimi i ujit shkakton tërmet.  Sipas një studimi të publikuar nga sho-

qata e gjeologëve të SHBA-së , mund të duhen dhe dekada që presioni 

i lëngjeve të injektuara vit pas viti të shkaktojë tërmet. 

Pra nëse praktikat aktuale të nxjerrjes së naftës në Zharrëz vazhdojnë, 

mundet që një ditë të bukur “xhepshpuarve” të Zharrëzës tu bjerë dhe 

çatia mbi kokë. Ndoshta nëse vala e tërmetit vjen deri në Tiranë, ad-

ministrata do ndrrojë mëndje mbi arësyet e tërmetit. 
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Zëvendës-ministri i energjisë nuk ka dëgjuar për ndry-

shimet klimatike 

 

Në 22-25 Maj u zhvillua edicioni i parë i Filmit Mjedisor. Ky aktivitet 
u iniciua nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave 
me mbështetjen kryesore të Delegacionit të Bashkimit Europian në 
Shqipëri. Gjithashtu festivali  u mbështet nga GIZ, PNUD, IUCN, 
SIDA etj. Edicioni i I-rë i Festivalit të Filmit Mjedisor u zhvillua  në 6 
qytete: Tiranës, Elbasanit, Korçës, Pogradecit, Shkodrës dhe Vlorës.   
Ambasadori Ettore Sequi 

Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri 

Të mbrosh diçka duhet ta duash atë. Dhe të duash diçka, duhet t’a 
njohësh më parë. Kinemaja është shumë e rëndësishme në edukimin 
dhe ndërgjegjësimin e publikut. Ajo ndihmon në transmetimin e 
mesazhit tek audienca dhe i mundëson qytetarit të jetë i hapur për 
botën. Të gjithë ne do të kemi mundësinë të ndjekim histori mbi 
natyrën dhe mjedisin si nga Shqipëria dhe nga bota. Kjo është mjaft e 
rëndësishme sepse mbrojtja e mjedisit nuk është problem vetjak i çdo 
shteti. Pylli, zogu, insekti nuk është vetëm një pyll, një zog, një insekt 
por ato janë pjesë e sistemit. Ndaj ne duhet t’i mbrojmë ato. E ardhmja 
e tyre është e ardhmja jonë. 

Në 26 Prill Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës ndryshoi 

marrëveshjen për kërkim për naftë në detin Adriatik me kompaninë 

“San Leon Durrësi B.V”. Në 2 vitet e ardhshme pritet të investohen 

250 milion dollarë për kërkimin dhe shfrytëzimin e naftës nga kjo 

kompani.   Në fjalimin e tij zëvendës-ministri i  METE-s, Eno Bozdo, 

deklaroi se: “….qeveria shqiptare do të vazhdojë më tej të përmirësojë 

klimën e biznesit për të tërhequr investime të huaja direkte, të cilat 

mundësojnë jo vetëm krijimin e vendeve të reja të punës, por nga ana 

tjetër mundësojnë atë që është më e rëndësishme, nxjerrjen dhe përpun-

imin e rezervave të hidrokarbureve, pasurive të nëntokës shqiptare, që 

do të përkthehen më pas në më shumë vende pune të krijuara, në më 

shumë taksa të mbledhura, në më shumë investime publike në shkolla, 

në spitale. Pra, në një standard më të lartë jete për të gjithë qytetarët e 

Shqipërisë.”  Fatkeqësisht më shumë naftë nuk do të sjellë standart më 

të lartë jetese për shqiptarët. Sepse, si ne, edhe vendet e tjera të pasura 

në naftë po përpiqen ta nxjerrin dhe shfrytëzojnë atë maksimalisht. 

Ndërkohë që konsumi i naftës shtohet në nivel botëror, po ashtu shto-

hen dhe emetimet e CO2. Niveli i CO2 në atmosferë ka arritur në 397 

ppm, një nivel që pothuaj e garanton ngrohjen e klimës me 4 gradë cel-

cius. Shqiptarët po i ndjejnë pasojat negative të ndryshimeve klimatike: 

më shumë përmbytje (pyesni shkodranët), më shumë thatësira (pyesni 

Bregun), zjarre të pashembullta në pyje, tashmë me një rritje modeste 

temperature prej 1 gradë celcius. Por kur temperaturat te rriten me 4 

gradë celcius, çfarë do të ndodhë me bujqësinë dhe pyjet shqiptare?

Çmimi i naftës nuk i përfshin kostot sociale në rritje të shkaktuara nga 

shkarkimet, prandaj biznesi vazhdon të preferojë investimet në hidro-

karbure në vend që të investojë në burime të rinovueshme të energjisë. 

Ndërkohë që për 2 vjet investohen 250 milion euro për kërkim nafte, 

në 5 vjet Shqipëria importon vetëm 750,000 euro panele fotovoltaike. 

Pra zoti zëvendës-ministër, standarti ynë i jetesës nuk do të rritet. Ne 

mund të vazhdojmë ta konsumojmë atë si ai duhanpirësi i cili ndjen 

kënaqësi të madhe në pirjen e duhanit, por në ndërgjegje e di që në nje 

periudhë afatgjatë do të shkatërrohet. Shteti i ka detyruar prodhuesit e 

paketave të duhanit të lajmërojnë duhanpirësit se “Pirja e duhanit 

shkakton impotencë!”, ose “Pirja e duhanit shkakton kancer”. Mbase sa 

herë inauguroni një marrëveshje për shpime të reja puse naftesh duhet 

ta mbyllni fjalimin me “Konsumi i naftës shkatërron klimën”, dhe 

mbase ndonjë ditë, pas shumë vitesh  vrarje ndërgjegje, njerëzit ven-

dosin ta lënë. Shumë njerëz e lënë duhanin pasi pësojnë një atak në 

zemër. Ndoshta dhe njerëzimi duhet të humbasë me qindra miliona apo 

miliarda jetë për të hequr dorë nga burimet fosile. Por të paktën deri 

atëhere, të mos jetojmë të vetëmashtruar se me gjasme standartet tona 

të jetesës po përmirësohen. BE-ja ka një strategji 2050 e cila synon 

pakësimin e emetimeve  të karbonit me 85-90% deri në vitin 2050. Si-

pas shkencëtarëve një nivel i tillë pakësimi është i nevojshëm për të 

stabilizuar klimën. Shqipëria, si pjesë e Komunitetit të Energjisë, po 

transpozon në legjislacionin shqiptar direktivat e BE-së mbi energjitë e 

rinovueshme, mbi efiçencën e energjisë etj. të cilat synojnë pakësimin 

e emetimeve. Është pikërisht Ministria e Energjitikës që ka detyrë har-

monizimin e legjislacionit shqiptar në këtë fushë, dhe që po e bën me 

shumë përtesë, pothuajse mbetëse në klasë. Ministria e Mjedisit aktual-

isht ka një projekt të financuar nga BE për zhvillimin e një strategjie 

me karbon të ulët. Në përfundim të projektit, në vitin 2014, Ministria e 

Mjedisit do të ketë hartuar strategjinë e Shqipërisë me karbon të ulët 

deri në vitin 2050. Urojmë që strategjia të protokollohet dhe në Minis-

trinë e Energjitikës dhe të lexohet sa herë që kjo inaguron puse të reja 

nafte apo kërkime për të tilla.                            Nga: Rita Strakosha 

Edicioni i Parë i Filmit Mjedisor, 22-24 Maj 



 6 

 

Nga 68 parti të regjistruara në KQZ, 9 
parti e kanë problemin e energjisë të përf-
shirë në programin e tyre. Nga 9 partitë 
vetëm 2 parti përmendin kursimin e en-
ergjisë. Gjithë partitë e tjera premtojnë më 
shumë prodhim duke lënë në heshtje 
nevojën për kursim. Vërtet prodhimi 

mund të rritet konsiderueshëm, siç premtojnë partitë, por kjo energji 
nuk do të konsumohet domosdoshmërisht nga konsumatori shqiptar, 
sepse në 2015 tregu shqiptar pritet ti bashkohet tregut të BE-së dhe 
HEC-et, parqet eolike do të mund ta shesin energjinë edhe jashtë 
Shqipërisë. Parqet eolike që kanë marrë liçencat për ndërtim dënjojnë 
të fillojnë ndërtimin vetëm nëse u mundësohet shitja e energjisë për 
eksport. Në vitin 2015 kur tregu i energjisë elektrike të liberalizohet 
pritet rritja e çmimit të energjisë elektrike deri në nivelin e çmimit të 
tregut të BE-së, pak a shumë një dyfishim.Nëse konsumatori shqiptar 
nuk do të ketë fuqi blerëse për atë çmim, atëhere Shqipëria mund të 
jetë e mbushur me centrale energjie e të mos konsumojë energji. Pra 
kursimi i energjisë ka po aq rëndësi, në mos më shumë, për konsuma-
torin shqiptar sa dhe prodhimi i energjisë. Gjithashtu, problemi masiv i 
vjedhjes së energjisë, i cili i vetëm mund të sjellë kolapsin e sistemit 
energjitik, pavarësisht miliardave që mund të investohen në prodhim, 
nuk përmendet në asnjë program partie. Kuptueshëm, sepse është prob-
lemi më i vështirë për tu zgjidhur për shkak të masivitetit, por dhe më i 
vështiri për t’iu komunikuar zgjedhësve përvetësues. 
Vetëm 2 parti lidhin problemin e energjisë me ndryshimet klimatike, 
dhe 1 prej tyre ka objektiv afatgjatë çkarbonizimin e ekonomisë. 

1.   Partia Demokratike 

•Ne do te vazhdojmë me vendosmëri dhe pasion arritjen e synimit tonë 
të shndërrimit të Shqipërisë në një superfuqi të energjisë së rinovue-
shme ne Ballkan; 
•Ne do të vazhdojmë të tërheqim sipërmarrjen private, shqiptare dhe të 
huaj në ndërtimin e hidrocentraleve të mëdha, të mesme e të vogla me 
synimin që brenda pak viteve te mund te shfrytëzohet i gjithë kapaciteti 
i shfrytëzueshëm i energjisë hidrike te vendit (Ne veprat e reja en-
ergjetike, hidrocentrale, energjise tjeter te rinovueshme apo gasjellesve 
do te punesohet fro 30 mije qytetare, kryesisht te rinj. Vetem ne 
kaskaden e Devollit, investim prej 1 miliard dollarë do të punësohen 4-
5 mije qytetarë); 
• Me përparësi në të ardhmen janë shfrytëzimi i plote i potencialit 
hidrik te lumit Drin si dhe nisja e shfrytëzimit te potencialeve te mëdha 
të lumit Vjosa, 
•Ne garantojmë sipërmarrësit për blerjen e energjisë me cmimin 
inkurajues për to me bazë importin; 
•Do te inkurajojmë sipërmarrjet në burimet e tjera të energjisë së ri-
novueshme 
•Fuqizimi i rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes se energjisë do të 
vazhdojë me ritme më të larta si në shtimin e kapaciteteve të lidhjeve 
me rrjetin ballkanik  dhe europian, përmes Kosovës, Maqedonisë dhe 
Italisë ashtu edhe ne rikthimin e investimeve të fuqishme në rrjetin e 
shpërndarjes pas normalizimit të situatës në këtë sektor te lidhur 
drejtpërdrejt me qytetaret dhe sipërmarrjet. 
•Sektori i energjisë do të vazhdojë procesin e hapjes dhe liberalizimit. 
•Projekti madhor TAP është i rendësisë jetike. Qeveria Shqiptare, si 
partnere e besueshme e shteteve dhe investitorëve të këtij projekti, ka 
dhënë ndihmesen e saj që shanset e përzgjedhjes së këtij projekti të 
rriten. 
  

2.      Partia Socialiste 

•Rishikim i konçesioneve për shfrytëzimin e lumenjve dhe lejeve të 
ndërtimit të hidrocentraleve të vegjël në zonat që mbrohen me ligj dhe 
ku vlera e tyre natyrore duhet mbrojtur. 
•Ulje e TVSH-së së energjisë elektrike në nivelin 6% për përdoruesit 
familjarë. 
•Zbatim sa më i shpejtë i një Ligji për Energjinë. 
•Verifikim i të gjitha lejeve konçesionare në fushën e energjisë. 

•Anulim i lejeve konçesionare që janë marrë në kushtet e konfliktit të 
interesit dhe kanë kaluar të gjitha afatet e zbatimit të kontratave. 
•Përjashtim nga tatim-fitimi, gjatë tre viteve të para të aktivitetit, i 
sipërmarrësve që angazhohen të zbatojnë me korrektësi lejet konçe-
sionare. 
•Krijimi i një mjedisi mbështetës për sipërmarrësit që zbatojnë me kor-
rektësi lejet konçesionare, duke përmbushur të gjitha detyrimet ndaj 
shtetit. 
•Reformim i metodologjisë së përcaktimit të tarifave. 
•Energji elektrike me tarifë të reduktuar për familjet e varfra, në nevojë 
dhe me të ardhura të pakta. 
•Investime në rrjetin e transmetimit në mbështetje të modelit tonë të ri 
ekonomik. 
•Investime në rrjetin e transmetimit në përputhje me Planin e Përgjith-
shëm Kombëtar. 
•Investime në rrjetin e transmetimit që sigurojnë edhe lidhjet e 
mjaftueshme me sistemin energjetik të Europës Juglindore. 
Hartim i një politike të përbashkët energjetike me shtetin e Kosovës. 

 3.      Levizja Socialiste për Integrim 

Do të orientojmë investimet private në sektorët me “vlerë të shtuar të 
lartë” në energjetikë, ku me rëndësi vitale është përfundimi i projektit 
TAP. Me rëndësi të madhe është krijimi i një Banke Publike, angaz-
himi i kursimeve të publikut, veçanërisht për investime në sektorë të 
tillë si energjia, minierat, turizmi e bujqësia. 

4.      Partia e Gjelbër (kryetar Edlir Petanaj) 

Nëse flitet për naftë apo gaz, kërcënimi nuk 
është vetëm shterimi për sa i përket shtresave , 
por është gjithashtu rreziku i ndryshimeve kli-
matike globale si shkak i shtimit të efektit serë. 
Nëse do të pritet për rrezikun , të jemi të sigurt që do të jetë shumë 
vonë për të shmangur ngrohjen globale. Modeli i zhvillimit i krijuar 
mbi përdorimin gjithmonë në rritje të rezervave energjetike, është një 
ekonomi e uljes së një kapitali natyror, të brezave të ardhshëm. Ai 
është i destinuar të mbarojë. Në mënyrë specifike përsa i përket en-
ergjisë nukleare , Partia e Gjelbër është që në Shqipëri as duhet të men-
dohet të prodhohet energji nukleare, për rezikshmërin që mbart për të 
sotmen dhe të ardhmen. 

Për të Gjelbrit, e ardhmja i përket energjive të rinovueshme. Pas disa 
dekadave, energjitë fosile dhe nukleariteti do të jenë zëvëndësuar 
me energji të rinovueshme, të lejueshme për të gjithë. Burimet e en-
ergjive të rinovueshme mbeten të pashfrytëzuara në Shqipëri 

“Ne dëshirojmë të ulim taksat e punës që të krijohen më shumë vende 
të lira pune dhe të punësohen më shumë njerëz, njëkohësisht duhet të 
rriten taksat e energjisë, të lëndëve të para si dhe për derdhjet e rrezik-
shme për mjedisin, çka jep arsye ekonomike për ta hequr përmes ra-
cionalizimit, shkatërrimin e mjedisit” …… 

Të Gjelbërit janë për një politike moderne, duke zhvilluar me prioritet 
energjitë e rinovueshme, si dhe në të njëjtën kohë ushtrimin e kontrollit 
për ekonomizimin e energjisë. 

Të Gjelbërit janë për: 

•Ngrohjen me dru, duke përdorur me çmimin më të vogël një resurs 
lokal të rinovueshëm 
•Për ndërtimin e banesave që mundësojnë projekte të ekspozuara ndaj 
dritës dhe një pjesë e mirë e ngrohjes se tyre dhe e ujit duhet të siguro-
hen direkt nga dielli (arkitekturë bioklimatike). 
•Për elektricitet me origjinë nga era i cili është shumë konkurrues nga 
ana ekonomike dhe shumë vende kanë nxjerrë programe të mëdha pa-
jimesh (Elektriciteti me origjinë diellore (fotovoltaike) është gjithashtu 
me kostot tashmë konkurruese. 
•Për cdo burim tjeter energjie të rinovueshme miqësor me mjedisin. 
                                                                         Nga: Rita Strakosha 

Premtimet e partive për energjinë Premtimet e partive për energjinë Premtimet e partive për energjinë Premtimet e partive për energjinë     

 



7 

 

 
 

     

Mjedisi i harruari i fushatës elektoraleMjedisi i harruari i fushatës elektoraleMjedisi i harruari i fushatës elektoraleMjedisi i harruari i fushatës elektorale    

Fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare është në kulmin e saj. Të 

gjithë pjesëmarrësit, parti e koalicione, po shpalosin ato që do të bëjnë 

në katër vjeçarin e ardhshëm kur të vinë në pushtet.  

Dëgjon në premtimet e bëra nga partitë çdo gjë : që nga rritja 

ekonomike e deri tek zhvillimi i arsimit, që nga ulja e taksave e deri te 

pranimi “ bujar” i muxhahidinëve për të bujtur në vendin tonë 

mikëpritës, që nga zhvillimi i arsimit e deri te punësimi i qindra mijra 

njerëzve, që nga rritja e turizmit e deri legalizimi i ndërtimeve pa leje 

(d.m.th. të paligjëshme), rritja e rrogave dhe zhvillimi i shëndetësisë e 

kështu me radhë. Ata që janë në pushtet e fillojnë dhe mbarojnë me ato 

që kanë bërë duke bërë “ hesap “ edhe disa qindra metra rrugë. Të 

tjerët kritikojnë se nuk është bërë ajo që duhet . Më tepër se paraqitje 

programesh është një kundërvënie ndaj programeve të tjetrit. I vetmi “ 

jetim “ duket se ka mbetur mjedisi.  

Edhe pushtetarët e sotëm, edhe ata që do të jenë nesër , kanë harruar se 

marrim të gjithë të njëjtën frymë në këtë ajrin e “ rregulluar “ së 

fundmi me kaq e aq përqind, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit 

Publik që publikohen “ krejt rastësisht” në apogjeun e fushatës. Këtu 

më vjen ndërmend një ish ministër i Mjedisit, këtu e ca vite më parë, 

që “ këshillonte”, po këtë Institut për shifrat e gjendjes mjedisore sepse 

“ jemi në fushatë elektorale”. Ndoshta kësaj here nuk është kështu.  

Po le t’i kthehemi programeve të shkruara sepse “me zë” pothuaj 

askush nuk e ka përmendur mjedisin. Më kujtohen zgjedhjet e kaluara, 

ato parlamentare të vitit 2009 e ato lokale të 2011. Programet 

mjedisore të partive zinin faqe të tëra, me premtime e zotime që do të 

bëheshin realitet. Por këtë herë, pjesa e mjedisit në këto programe nuk 

ze as nga një gjysëm faqe. Në gjithë botën, vitet e fundit ka ndodhur e 

kundërta ku, krahas problemeve të tjera, mjedisi ka zënë e po vazhdon 

të zejë një vend kryesor. Sepse është i tillë e jo vetëm një rast për të 

shtuar vlerat e njërës apo tjetrës palë në garat zgjedhore. 

Shqipëria nuk rritet dhe ka limitet e saj fizike bashkë me burimet 

natyrore. Po ashtu ka dhe vendin e saj në botë gjë që na detyron që dhe 

ne të bëjmë atë që duhet për mjedisin në përgjithësi dhe për çdo 

ekosistem në veçanti. Kemi po ato burime hidrike që duam t’i kthejmë, 

edhe çdo përrua, në burim energjie. Por harrojmë se edhe 

hidrocentralet kanë impaktin e tyre mjedisor . Për 440 e ca të tillë , 

edhe specialistët nuk i japin dot përgjigje se cili do të jetë ky impakt . 

Nuk justifikohet çdo gjë me zhvillimin ekonomik sepse edhe impakti 

mjedisor ka një çmim, bile të lartë edhe për sot , aq më tepër për brezat 

e ardhshëm.   

Po sa pemë ka mbjellë Bashkia këtë vit ? Po ministria e Mjedisit që 

deri para dy vjetësh të paktën merrte pjesë në Ditën e Mbjelljes së 

pemëve me disa mijë fidanë ? Ka dy vjet që askush as nuk e përmend. 

Siç duket presin ndonjë ambasador të na e kujtojë . Kurse , çfarë kemi 

bërë për pyjet këto vjet e dinë ata kryetarë komunash që ishin kthyer , 

të paktën deri para një viti, në sharrëxhinj të pyjeve që duhet të ruanin 

e të shtonin.  

Vazhdojmë të vemë në jetë projekte për menaxhimin e ujrave të zeza 

apo mbetjeve urbane . Por impianti i Vlorës akoma është i “papunë”. 

Sharra po mbushet me shishet plastike të Tiranës e ne importojmë , 

pavarësisht protestave të ambientalistëve, importojmë plastikë e 

ndalojmë romët ta mbledhin atë në rrugët e qytetit. Qytete të tëra i 

kemi pa vend grumbullime të vërteta të mbetjeve . Boll të shohësh 

sokakët e përrenjtë e Gjirokastrës për tu kujtuar turizmi historik . Kurse 

për fshatin askush nuk pyet e askush nuk di asgjë.  

Flasin konkurrentët e këtyre zgjedhjeve për shëndetin e shëndetësinë 

ku do të investohen kaq e aq dollarë apo euro ( lekun se përmend 

njeri ). Por harrojnë se impakti mjedisor në shëndet bën që edhe këto 

investime duhet, ose të jenë më të mëdha ose të shkurtohen për të 

shëruar njerëzit që sëmuren nga ai. Një shembull: Qëndra për 

Kontrollin dhe parandalimin e Sëmundjeve në SH.B.A, kur studioi 

koston që paguante shoqëria për prodhimi e një pakete duhan ishte 1.3-

1.6 dollarë. Kur kostos së prodhimit ju shtua dhe ajo e sëmundjeve që 

shkakton duhani si dhe, ajo e uljes së prodhimtarisë nga koha e humbur 

në punë, doli se një paketë cigare e kishte koston reale 7.18 $, pra pesë 

fish. Prandaj le t’i themi edhe një herë “hosana” ligjit të pazbatuar 

kundër duhanit.  

Ky është vetëm një shembull të cilit po t’i shtosh edhe rritjen e rasteve 

të kancerit apo sëmundjeve të mushkërive e plot të tjera që vinë nga 

mjedisi (ndotja e ajrit, ujrave, lëndët kimike që përdoren në bujqësinë 

intensive, etj) del se kostoja, në humbje jete njerëzish dhe ekonomike e 

financiare është shumë herë më e madhe se ajo që themi se duhet bërë 

(por nuk e bëjmë) për mjedisin. Prandaj  politikanët tanë që nesër do të 

jenë vendimmarrës duhet jo vetëm të monitorojnë por dhe tju japin 

përgjigje  çështjeve të mjedisit.  

Do t’i mbyll këto radhë me fjalët e  të mirënjohurit Lester Brown, 

President  i Institutit të Politikës së Planetit : Problemet ekologjike 

kanë kohë që po i brejnë ekonomitë që zhvillohen pa politika 

mjedisore, ashtu si tumoret kanceroze shkatërrojnë një trup, në dukje të 

shëndoshë. Ka vite që shkencëtarët e kanë përcaktuar këtë diagnozë të 

ekonomive të çdo vendi dhe kanë sugjeruar një model të ri zhvillimi që 

ka marrë emrin eko-ekonomia,d.m.th një ekonomi që fut në kosto dhe 

problemet ekologjike.  

Por kësaj here baballarët tanë të kombit, të sotëm e të nesërm, e kanë 

harruar ose nuk duan ta kujtojnë.  

                                                                             Nga: Agim Dalipi 
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Si zhvillim i javës së festivalit të filmit 

mjedisor  të mbajtur për herë të parë 

në Shqipëri në datat 22-25 maj 2013, 

ditën e shtunë datë 25 maj u organizua 

një panair i organizatave mjedisore në 

rrugën këmbësore, Tiranë. Qendra 

EDEN e përfaqësoi veten në këtë ditë 

më një kënd Up-cycling “Jepi një 

vlerë të re, objekteve që nuk përdorni më”. Qendra EDEN së bashku 

me 7 organizata të tjera Europiane ka ndërmarrë një fushatë të titulluar 

Up-cycling e cila drejtohet nga rrjeti Youth and Environment Europe 

dhe është e mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian. Qëllimi i 

fushatës Up-cycling  dhe i ekspozitës së realizuar në datën 25 maj ishte 

rritja e ndërgjegjësimit të njerëzve për mënyra të reja që mund të 

shndërrohen objektet, për një frymëzim dhe për një përqasje të re ndaj 

sendeve në jetët tona të përditshme. Në këtë fushatë ku Qendra EDEN 

ka qenë pjesëtare, është hartuar një broshurë dhe janë realizuar filmime 

me mënyrat  e realizimit të objekteve. 

 

Në datat 10-18 Maj 2013 në Shkup të Maqedonisë, 

Balkans let´s get up, organizoi shkollën verore “Eco-

Spring School”.  Balkans let's get up, ka synimin të 

motivojë dhe kualifikojë të rinjtë  që të veprojnë si 

qytetar të përgjegjshëm dhe të bëjnë një ndryshim në shoqërinë civile 

në bazë të projekteve të ndryshme ekologjike. Pjesëmarrësit e këtij pro-

grami vijnë nga Shqipëria, Bullgaria, Bosnia-Herxegovina, Kroacia, 

Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Rumania dhe Serbia. Qëllimi i Balkans 

let's get up, është të forcojë kontributin e qytetarëve aktiv në rajonin e 

Ballkanit përgjatë edukimit jo formal të të rinjve, t’i motivoj ata të jenë 

të përgjegjshëm dhe të përfshijnë shoqërinë civile në aktivitetet e tyre., 

të rrisë shpirtin e bashkëpunimit, solidaritetit dhe mbështetjes së për-

bashkët për organizatat e shoqërisë civile në të gjithë Ballkanin. Ball-

kanasit kanë shumë ngjashmëri kulturore dhe politike që sigurojnë një 

potencial të madh për një bashkëpunim më të madh. Ky program synon 

të rrisë bashkëpunimin midis rajonit duke thyer barrierat, paragjykimet 

dhe konfliktet e mundshme nëpërmjet zhvillimit të  ideve të reja, in-

struksioneve të ekspertëve dhe mbajtjes në kontakt të pjesëmarrësve. 

Eco-Spring School 

 

Zgjedhjet qendrore 2013. Jepini Shqipërisë një Zhvil-Zgjedhjet qendrore 2013. Jepini Shqipërisë një Zhvil-Zgjedhjet qendrore 2013. Jepini Shqipërisë një Zhvil-Zgjedhjet qendrore 2013. Jepini Shqipërisë një Zhvil-

lim të Qëndrueshëm! lim të Qëndrueshëm! lim të Qëndrueshëm! lim të Qëndrueshëm!     

Përgjatë periudhës zgjedhore 22 maj – 22 qershor 2013 përkrah fu-

shatave elektorale politike po zhvillohet edhe një fushatë tjetër jo parti-

zane dhe jo politike me qëllimin kryesor për të sjellë çështjet mjedisore 

dhe zhvillimin e qëndrueshëm përgjatë zgjedhjeve qendrore 2013.  

Më specifikisht fushata do të nxisë partitë politike të reflektojnë në 

programet e tyre çështjet mjedisore dhe të nxisë qytetarët të mendojnë 

kur japin votën e tyre. Të mendojnë nëse partia e tyre i reflekton në 

programin e saj shqetësimet dhe problematikat mjedisore në veçanti.  

Kjo fushatë është një nismë e Qendrës Mjedisore EDEN dhe realizohet 

në katër qytete të vendit: Shkodër, Elbasan, Berat dhe Fushë Krujë me 

mbështetjen e organizatave mjedisore lokale si Klubi Ekologjik El-

basan (KEE), qendra AARHUS Shkodër, organizata” Në mbrojtje të 

jetës dhe ekosistemit në zonën përreth Titan-Burizan”, organizata 

“Mbrojtja e Mjedisit Natyror” Berat. 

Për të përmbushur qëllimet e fushatës ne do të vijojmë nëpërmjet 

këtyre objektivave:  

sjellja e problematikave mjedisore në programet elektorale të kandi-

datëve të të gjitha partive që do të garojnë  

rritja e ndërgjegjësimit të publikut mbi të drejtat e tyre për një shëndet 

dhe të ardhme më të mirë  

lobimi me median dhe partitë politike për të shtruar më mirë çështjet 

mjedisore në fushatat elektorale 

Kjo fushatë mbështetet financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla 

të Komisionit për Demokraci, Sektori i Marrëdhënieve me Publikun të 

Ambasadës së SH.B.A-së në Tiranë dhe nga Kooperimi Austriak për 

Zhvillim (ADC). 

Për më shumë informacion për ecurinë e fushatës në rrethe ju lutem 

kontaktoni:  

Klubi Ekologjik Elbasan (KEE) - Ahmet Mehmeti,  

Qendra AARHUS Shkodër – Alminda Mema, aicshkodra@gmail.com 

Organizata” Në mbrojtje të jetës dhe ekosistemit në zonën përeth Ti-

t an -Bu r i z an”  –  G en c  L a c i ,  l . g e n c@yahoo . c om  

Organizata “Mbrojtja e Mjedisit Natyror” Berat – Gentiana Nake, 

natyraberat@yahoo.com  

 

 

      UpUpUpUp----cycling në javën e cycling në javën e cycling në javën e cycling në javën e 

filmit mjedisor filmit mjedisor filmit mjedisor filmit mjedisor  
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Numra  kontakti  Tel.  0481 52 71    Mob. 068 40 53 164  
 
E-mail: ekolevizja@yahoo.com Website   www.ekolevizja.org 
                                              

 
• 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”, Tiranë - Liljana 
Shehu 
• Albaforest, Tiranë - 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, Vlorë - 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 
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 Dervishi 
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë 
Nika 
• Instituti Kombëtar për Studime  te Mjeksisë 
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur 

Tartari 
• Shoqata "PASS”, Tiranë - Majlinda Lleshi  
• EPER Center, Tiranë -Elvis ÇELA  
•Shoqata “Nënujsat” Ened Mato 
•Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi 
•Shoqata "Ekologjisti "- Durrës, Bashkim Shyle. 
• Ekomjedisi, Durrës - Magdalena Cara 
• Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në 
Shqipëri- Skënder Sala 
• Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Infor-
macionit, Shkëlqim Hajno, - Sarandë 
• Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë - Ali 
Lusha 
• Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve në Bio-
teknologji”, - Agron Lamko 
• Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, -
Sherif Lushaj 
• Instituti i Politikave Mjedisore -Edvin Pacara 
• Zyra e Monitorimit Ambjental, Shkodër -
Zamir Llazani. 
• ECO Partners for sustainable development  - 
Enetela Pinguli 

    GRUPIMI  “EKOLËVIZJA” 

 

 

 

 

 

Kimikatet shkaktare të AutizmitKimikatet shkaktare të AutizmitKimikatet shkaktare të AutizmitKimikatet shkaktare të Autizmit    

                             

Shkencëtarët për vite me rradhë kanë kërkuar për të 
gjetur shkaqet e vërteta të autizmit. Autizmi është 
një çrregullim i zhvillimit të sistemit nervor që 
manifestohet me sjellje tipike të mungesës së jetës 
sociale. Deri më sot shkencëtarët kanë hedhur disa 
pista dyshimi që mendojnë se shkaktojnë këtë 
sëmundje si: trashëgimia, pesticidet, kimikatet, 
metalet e rënda ose vaksinimi që në fëmijëri. Një gjë 
është e sigurt në lidhje me autizmin -numri i fëmijëve të sëmurë po 
shtohet dita-ditës. Sipas qëndrës për kontrollin dhe ndalimin e sëmund-
jeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vititn 2012 gjendeshin 20 
autistë në  1,000 fëmijë, shifër kjo pothuajse dy herë më e lartë kra-
hasuar me vitin 2008 ku në 1,000 fëmijë 11 ishin autistë. 
Sipas ekspertëve 10 kimikatet që lidhen me autizmin dhe secili prej 
nesh duhet të bëjë kujdes, janë : 
1.Plumbi Kjo neurotoksinë është vërejtur tek fëmijët me IQ 
(intelligence quality) të ulët. Në mjediset shtëpiake plumbi gjendet në 
pikturat e vjetra, pluhura, lodrat e fëmijëve, ushqimet në kanaçe, ilace, 
ujë etj 
2.Mërkuri Një metal i rëndë që mund të ndikojë në zhvillimin jo nor-
mal të trurit. Ndotja nga mërkuri në shtëpi mund të vijë nga ajëri, sido-
mos kur ka termocentrale që prodhojnë energji elektrike nga djegia e 
qymyrit pranë qëndrave të banuara. Termometri, termostati, llampat 
fluoreshente, gjithashtu dhe mbushjet e dhëmbëve përmbajnë sasi të 
konsiderueshme mërkuri. 
3.Bifenilet e polklorinuara (PCBs) Janë përdorur dikur në prodhimin 
e pajisjeve elektronike dhe shuarjen e flakëve por prodhimi i tyre është 
ndaluar tashmë. Sot akoma ka gjurmë të PCB-ve në mjedis dhe efekti i 
tyre negativ në sistemin nervor bën që të ndërpritet komunikimi normal 
i qelizave nervore, i cili është çrregullim tipik për autistët. Duke qënë 
se ka efekt bioakumulues është mirë që të ushqehemi me barishte për 
të limituar ekspozimin. 
4.Pesticidet organoklorine Janë përdorur kryesisht si insekticide, ku 
mund të përmendim DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) që është 
shumë i qëndrueshëm si kimikat dhe akumulohet në zinxhirin ushqi-
mor. 

5.Çrregulluesit hormonalë Këto lloj kimikatesh mund 
ti gjejmë në përmbajtjen e parfumeve, shampove, koz-
metikës, etj. Ekspozimi për një kohë të gjatë mund të 
shkaktojë zhvillim jo normal të inteligjencës, agre-
sivitet dhe probleme sociale. 
6.Hidrikarburet aromatike policiklike (PAH) Janë 
derivate lëndësh që krijohen gjatë djegies së mishit, 
vajit, drurit, plehërave, duhanit që lidhen ngushtë me 

zhvillimin e ngadaltë mendor, dëmtimet e AND-së dhe probleme me 
rritjen e fëmijëve. 
7.Automjetet e tejkonsumuara Këto automjete prodhojnë gazra si 
CO, NOx, SOx, etj të cilat shkaktojnë probleme me memorien, dëm-
time të trurit dhe një risk shumë të madh për autizmin. Duhet patur ku-
jdes të mos qarkullojmë gjatë orëve të ngarkuara të trafikut, kur është 
piku i ekspozimit të këtyre gazrave. 
8.Parandaluesit e flakëve Fëmijët që kanë lindur nga nëna me sasi të 
mëdha akumulimi ndaj këtyre substancave, në testet fizike dhe men-
dore kanë shfaqur dobësi. Kimikatet që parandalojnë flakët mund të 
gjenden në pije që përmbajnë vajra bimor të brominuara si dhe në 
prodhimin e mobiljeve. 
9.Pesticidet organofosfate Janë kimikate që përdoren në fermat jo or-
ganike për të trajtuar të mbjellat por që shkatërrojnë sistemin nervor 
dhe raportet më të fundit flasin që kanë efekte negative dhe në trurin e 
fëmijëve në zhvillim. Produket që akumulojnë më tepër organofosfate 
janë shalqiu, patatja, bishtaja, domatet, rrushi dhe dardhat. 
Kimikatet që çlirohen nga gatimi me enët jo-ngjitëse gjatë gatimit 

Një studim i vitit 2011 tregoi që kimikatet që çlirohen gjatë gatimit nga 
enë të tilla sjellin probleme në tejçimin e impulsive nervore tek fëmijët. 
Gjithashtu nga akumulimi i tepërt mund të sjellin rrezikun e kolestero-
lit të lartë dhe infertilitetit tek meshkujt e rritur. 
Për Shqipërinë ende nuk ka të dhëna të sakta për këta fëmijë të sëmurë. 
Deri tani janë identifikuar rreth 4300 fëmijë dhe 900 raste të reja janë 
regjistruar nga viti 2009 e në vazhdim. Mendohet që 1 në 166 fëmijë ta 
ketë këtë sëmundje por mungesa e vëmendjes së prindërve bën që të 
mos trajtohet që në hapat e para.                         
                                                                           Nga Dorina Idrizi 

 


