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EDUKIMI MJEDISOR QE I SHERBEN TE SOTMES DHE TE NESERMES
ASH

Në Vlorë u zhvillua Konferenca
Kombëtare mbi zhvillimin e projektit
CLEEN – Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur. Projekti ka një filozofi që i përfshin
fëmijët në veprim, në aksion që ata të
ndryshojnë sjelljen e tyre nëpërmjet
veprimit të tyre pozitiv ndaj mjedisit.

 Vitet e kaluara çështja e edukimit
mjedisor është shtrirë në disa qytete. Jo
vetëm me këtë projekt, por edhe me
projekte të tjera ku është bërë e mundur që
rreth 80 % e shkollave të marrin edukim
mjedisor me një bashkëpunim shumë të
mirë midis Ministrisë së Mjedisit, Arsimit
dhe Unicef-it.

 Ne përgatisim një brez i cili do marrë
përsipër menaxhimin e mbetjeve pas 10-15
vjetësh, por realisht problemi i mbetjeve
do të jetë në tërë historinë e njerëzimit i
tillë që duhet zgjidhur dhe duhet zgjidhur
gjithmonë e më mirë. Prandaj është shumë
i rëndësishëm ky projekt që, kur këta fëmijë
të bëhen qytetarët e rritur të së nesërmes,
të dinë shumë më mirë ta menaxhojnë
problemin sesa dimë e bëjmë ne sot.

MASAKRA E KORANIT
DHE SHTETI QE BEN

SEHIR
 Në Pogradec është ngritur para disa

vjetësh një laborator me financimin e Bankës
Botërore prej 1 milion dollarë ku mblidhen
vezët e koranit. Por peshkimi i paligjshëm,
brenda e jashtë sezonit të gjuetisë nuk i le
as të rriten. Një pjesë e mirë e gjahut shitet
ilegalisht në Maqedoni, ndërsa pjesa tjetër
“legalisht” në lokale deri dhe në rrugën
kombëtare ku kalojnë dhe shtetarët lokalë e
qendrorë. Adriatik Dokollari, kreu i
Shoqates se Peshkatareve Sportivë në
Pogradec : “ U kemi thënë se jemi para një
katastrofe, drejt zhdukjes së species së rrallë
të koranit. Por askush nuk lëviz “. Nga kush
duhet të presim që kjo shfarosje të ndalet
dhe ata që duhet të japin edhe llogari?

QEVERITARE,
QYTETARE E
FSHATARE !
SHPYLLESIMI
PO RREZIKON
SIGURINE E

VENDIT TONE.
SA PEME KENI

MBJELLE
KETE MUAJ

DHE KU?

STUDIME TE UNICEF
MBRONI TOKEN PER FEMIJET

 Nga ndryshimet e klimës dhe modelet e motit dhe implikimet
shqetësuese që sjellin në ekosistemet vjen si pasojë edhe rritja e
ndikimit të tyre në shëndetin e njeriut. Shumë nga vrasësit kryesor
globalë të fëmijëve, duke përfshirë diarrenë, malarien dhe
kequshqyerjen janë të ndjeshme ndaj kushteve klimatike. Ato janë
shkatërruese për të gjithë por, në mënyrë të veçantë për fëmijët sepse
ata janë edhe më të rrezikuar, për shkak të moshës së tyre të vogël
dhe pamundësisë relative për t’u kujdesur
për veten e tyre.

MBROJTJA E SHENDETIT
NGA NDRYSHIMET

KLIMATIKE

QE NESER MEDISI TE JETE ME I
PASTER E ME I SHENDETSHEM

Nga Mirela EMIRI, Drejtoria Rajonale Arsimore, Fier

 Përherë, veç punëve të zakonshme të një dite shkollore,
vogëlushët mbledhin dhe sistemojnë mbetjet plastike që
kanë sjellë nga shtëpia dhe të tjerat që gjenden në shkollë.
Po përse i mbledhin ato? Që nesër buzë lumenjëve të ketë
më shumë drurë e gjelbërim, që rrugët dhe sheshet të jenë
të sistemuar dhe pa mbeturina, që mbetjet të shërbejnë për
t‘u rikthyer përsëri në sherbim të njerëzve, që mbetjet
plastike të jenë të disiplinuara dhe sa më larg njerëzve për
të mos rrezikuar shëndetin e tyre.

DO TE DALIM TE PASTROJME -
ÇDO DITE ESHTE DITA E MJEDISIT

 Nga Silvana JAUPAJ, Drejtore e shkollës.

 Është me të vërtetë mbresëlënës fakti se sa janë
përfshirë nxënësit e shkollës “Marigo Posio “ në këtë
lëvizje, sa me ngut e me zell nxitojnë të përhapen nëpër
mjediset e brendshme dhe të jashtme të shkollës, të
pallateve, të lagjeve në të cilat banojnë. Me çiltërsinë që
vetëm moshën e tyre mund të karakterizojë, nuk mjaftohen
vetëm me mbledhjen e diferencuar të mbeturinave, por
nuk ngurrojnë të informojnë, të bëjnë punë bindëse madje
edhe të kërkojnë me këmbengulje mbështetjen e prindërve,
komshijëve dhe të afërmve të tyre, pra në gjithë komunitetin.

Përmbyllja e projektit dyvjecar me temë
“Mbrojtja e Shëndetit nga Ndryshimet
Klimatike” u bë në një takim ku morën pjesë
Ministri i Shëndetësisë z. Petrit Vasili,
ambasadorja gjermane, znj. Carola Müller-
Holtkemper, drejtori i politikave të MSH z.
Pëllumb Pipero, përfaqesuesja e OBSH znj. Jo
Nurse si dhe personalitete të tjerë. Ky projekt
si një iniciativë e OBSH synonte të
sensibilizonte opinionin publik për risqet që i
parashtroheshin shëndetit të njeriut si pasojë
e ngrohjes globale, të formonte kapacitetin e
duhur për t’u përgjigjur ndaj këtyre pasojave,
si dhe përfshiu një sërë trajnimesh si në fushën
e shërbimeve të urgjencave shëndetësore ndaj
problemeve me këtë shkakësi, si dhe trajnime
të gazetarëve në këtë fushë.
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Nga të dhënat e Organizatës
Botërore të Shëndetësise mbi
mbrojtjen e shëndetit nga

ndryshimet klimatike del se ndotja
e ajrit tek ne vazhdon të jetë dy
herë më e lartë se normat e lejuara
të BE-së. Në listën e qyteteve më
të ndotura të vendit, por dhe më
të ndoturat në Evrope, mbetet
Tirana. Sipas matjeve të kryera
nga specialistët e ISHP-
sëkryeqyteti yna ka ndotjen më
të lartë.

 Nga të gjithë qytetarët që e
vuajnë këtë ndotje, më të prekurit
janë punonjësit e policisë rrugore
që, gjithë orarin e punës e kalojnë
në mes të trafikut dhe në pikat me
ngarkesë më të madhe. Dihet se
kjo ndotje në qytete vjen
përgjithësisht nga transporti.

 Përmbyllja e projektit dyvje-
car me temë “Mbrojtja e Shëndetit
nga Ndryshimet Klimatike”
mblodhi në ambientet e “Hotel
Sheraton” Ministrin e
Shëndetësisë z. Petrit Vasili,
ambasadoren gjermane, znj.
Carola Müller-Holtkemper,
drejtorin e politikave të Ministrisë
së Shëndetësisë z. Pëllumb
Pipero, përfaqesuesen e
organizatës botërore të
shëndetësisë znj. Jo Nurse si dhe
emra personalitetesh të tjerë.

 Ky projekt ishte një iniciativë
e Organizatës Botërore të
Shëndetësisë nën titullin e
projektit të madh “Mbrojtja e

Shëndetit nga Ndryshimi Klimatik
në Evropen Juglindore, Azinë
qëndrore si dhe Rusinë e veriut”
në bashkëpunim me qeverinë
gjermane dhe përfshinte 7 vende
në rajonin e Europës, të cilat i

përkisnin 4 zonave gjeokli-
materiketë ndryshme. Ai synonte
të sensibilizonte opinionin publik
për risqet që i parashtroheshin
shëndetit të njeriut si pasojë e
ngrohjes globale, të formonte
kapacitetin e duhur për t’u
përgjigjur ndaj këtyre pasojave,
si dhe përfshiu një sërë
trajnimesh si në fushën e
shërbimeve të urgjencave
shëndetësore ndaj problemeve
me këtë shkakësi, si dhe
trajnime të gazetarëve në këtë
fushë.

 Në fjalen e tij përshendetëse
z. Petrit Vasili shprehu
mirënjohjen e tij ndaj qeverisë

gjermane që financoi projektin
dhe mbështet për shumë vite
çështjet e shëndetit publik në
Shqipëri, si dhe theksoi rëndësinë
e informimit të masave në lidhje
me problematikën në fjalë.

Prandaj dhe policët, në rreth 75%
të tyre kanë probleme me rrugët e
frymëmarrjes. Tek ta janë shfaqur

sëmundjet si bronkiti kronik, ai
akut dhe astma.

 Në baze të përfundimeve të një
ekipi të specializuar ekspertësh të
OBSH që u bazuan mbi rezultatet
e fundit një vjeçare të cilësise së
ajrit në Tiranë, veçanerisht të
përmbajtjes së grimcave më të
vogla së 2. 5 mikron u arrit në
përfundimin që këto shkaktojnë
rreth 500 vdekje mbi numrin e
zakonshëm të vdekjeve.
Përmbajtja e këtyre grimcave
është në nivele mbi dy herë nga
normat e lejuara.

 Specialisti Agron Deliu, në
Institutin e Shëndetit Publik
theksuon se hartimi i strategjisë

 Peshqit e njohur e të
veçantë të liqenit të Ohrit po
shkojne drejtë zhdukjes. Një
pjesë e mirë e gjahut shitet
ilegalisht në Maqedoni, ndërsa
pjesa tjetër “legalisht” në
njësite e tregtimit dhe rrugët e
qytetit të Pogradecit. Kush
udhëton bregut të liqenit ka
parë me siguri shumë nga këta
“tregëtarë” që shesin koran,
belushka e troftë anës rrugës e
ku mund t’i gjesh peshqit
akoma të gjallë. Trofta mund të
jetë dhe e kultivuar siç bëhet
në Tushemisht por korani i
famshëm dhe belushka janë
“autotoktonë “ të liqenit.

 Kjo ka filluar që njëzet vjet
më parë dhe peshkatarët e
shitësit që e bëjnë këtë punë
janë shtuar aq sapo e shpien
gjuetinë në një nje masakër të
vërtetë dhe koranin drejt
shfarosjes së plotë, vecanërisht
në këtë peridhë të fundit të viti
që është dhe koha e shumimit
të këtyre peshqve dhe me ligj
është e ndaluar dhe gjuetia.
Shumë njerëz që lanë zanatin e
tyre janë kthyer në peshkatarë
dhe dalin për peshkim në liqen

çdo ditë me dhjetra barka, në
mos me qindra.

 Adriatik Dokollari, kreu i
Shoqates se Peshkatareve
Sportive në Pogradec është

shprehur se masakra ekologjike
në liqenin e Ohrit po sjell
shfarosjen e gjallesave,

veçanërisht të koranit dhe se ai
pak koran që po i shpeton
masakrës, po plaket. Dokollari
thotë se : “ rreth 600 barka apo
më tepër që kryejne gjueti të

paligjshme duke gjuajtur koran
në kohën e shumimit kapin
koranin e vogël që quhet

“sterf”, një koran nën peshë
dhe që nuk arrin të lëshojë vezë
për shumim. Pra po zhduket ai
brez që duhët të sjellë
përtëritjen e tij. Dhe shumica e

peshkatarëve janë të
palicensuar, jana shkelë të ligjit
por askush nuk i ndalon “.

 Në Pogradec është ngritur
para disa vjetësh një laborator
me financimin e Bankës
Botërore prej 1 milion dollarë
ku mblidhen vezët e koranit në
dimër dhe këto rasate që hidhen
në liqen rreth 7cm, kapen 20-
25 cm dhe tregtohen. Dokollari
këtë e quan krim dhe thotë se
si shoqatë kanë njoftuar të
gjitha institucionet në Pogradec
e të gjitha policitë : “ U kemi
thënë se jemi para një
katastrofe, drejt zhdukjes së
species së rrallë të koranit. Por
askush nuk lëviz “.

 Ndërkaq, kohët e fundit
janë ndaluar disa persona që
shesin në Maqedoni koranin e
kapur në bregun shqiptar. Por
fenomeni vazhdon ndërsa në
Maqedoni, në kohën e shumimit
kanë gjoba të tilla që askush nuk
gjuan koran kurse tek ne gjuhet
pothuaj gjatë gjithe vitit. Siç
duket shtetarët lokalë e
qendrorë nuk shohin dot as
akuariumet me Koran buzë
rrugës ku kalojnë. Nga kush
duhet të presim që kjo shfarosje
të ndalet dhe dikush të japë dhe
llogari?

NDOTJA E AJRIT DHE POLICET E TRAFIKUT
per t’iu pershtatur ndryshimeve
klimatike dhe ndotjes së madhe
të ajrit në vendin tonë,

institucionet shëndetësore dhe
mjedisore duhet t’i pergjigjen me
një sërë masash të reja të cilat do
të nisin vitin e ardhshëm. Ndërsa
Ministri i Shëndetësisë z. P. Vasili
shprehet “Ndryshimet klimatike
nuk shkojnë në drejtimin e duhur,
pra ka një përkeqësim të
parametrave, qofte për problemet
që kane të bëjnë me ndotjen e
mjedisit, problemet e cilësisë së
ajrit në përgjithesi, problemet e
burimeve të ujit të pijshem. Oksidi
i karbonit të shtuar në ajër ndikon
drejtpërdrejt mbi shëndetin, pra
atë që quhet përkeqësim i
kombinuar i parametrave
klimatikë”.

MASAKRA E KORANIT DHE SHTETI QE BEN SEHIR

MBROJTJA E SHENDETIT NGA
NDRYSHIMET KLIMATIKE
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Në Vlorë u zhvillua Konferenca
Kombëtare mbi zhvillimin e

projektit CLEEN – Shqipëria ime
e pastër dhe e bukur. Në të morën
pjesë dhe z. Detlef Palm e znj. M.
Bushati nga UNICEF, znj. Nora
Malaj, zëvendësministre e
Arsimit, z. Taulant Bino,
zëvendëministër i Mjedisit, z.
Ritvan Mersini, sekretar i Këshillit
të Qarkut të Vlorës, z. Zamir Dedej

nga Instituti INCA, pjesëmarrës në
projekt, përfaqësues të drejtorive
Arsimore të rretheve, drejtorë
shkollash e mësues, biznesmenë
dhe përfaqësi të nxënësve të
shkollave pjesëmarrëse në projekt
nga qytetet e Fierit e Vlorës.

 Në fjalën e hapjes, z. Xhemal
Mato, pasi falenderoi pjesëmarrsit,
bëri të njohur se një pjesë e
projektit CLEEN që menaxhohet
nga grupimi Ekolevizja, në

Z. Detlef PALM : Jemi këtu
për të vazhduar më tej projektin
CLEEN i cili në një farë mënyre
ka qënë një histori suksesi.

 Pse është i rëndësishëm
projekti CLEEN? Si UNICEF ne
shkojmë në shumë pjesë të
Shqipërisë. Kemi parë disa
vende që janë shumë të pastra
ndërsa disa të tjera janë duke

luftuar për tu bërë të pastra e të
bukura. Është shumë e
rëndësishme që të luftosh për të
patur një Shqipëri të pastër pa
mbeturina për qytetarët por edhe

për qëllime turistike. Pra ata
turistë që do të vinin dhe do të
gjenin një mjedis të pastër dhe
të bukur do të riktheheshin prapë
më vonë.

 Është shumë e rëndësishme
gjithashtu pjesa e pastërtisë së
mjedisit edhe për çështje të
mirqënies dhe të shëndetit të
fëmijëve por dhe njëkohësisht
dhe të rriturve.

Ka vende në të cilat duhet
bërë shumë punë pastrimi.
Kështu është shumë e
rëndësishme që Vlora, Fieri dhe
vende të tjera sidomos aty ku
zhvillohet turizmi, të jenë në ballë
të kësaj lufte për pastrimin.

 Doja të shpjegoja pse ne si
Unicef kemi zgjedhur të punojmë

me fëmijët e shkollave fillore në
mënyrë që të fillojmë këtë
përballje me këtë luftë që kemi
përpara. Kjo bëhet sepse fëmijët

kur janë kaq të vegjël janë në
gjendje të formohen dhe të
kuptojnë shumë më mirë këto
sfida që kemi përpara me
mjedisin. Por nga ana tjetër
fëmijët janë shumë të
rëndësishëm sepse mund të
bëhen influencues të prindërve
dhe të atyre që kanë rreth e rrotull,
kjo për ti influencuar për
mjedisin.

 Sigurisht edhe praktikat,
legjilslacioni janë shumë të
rëndësishme por një gjë tjetër
shumë e rëndësishme që ne
besojmë se mund të ndodhi
shumë më mirë tek fëmijët është
ndryshimi i sjelljeve dhe
ndryshimi i sjelljeve të tyre në
këtë moshë është shumë e lehtë
për tu arritur. Prandaj përzjedhja
e shkollave është një përzgjedhje
strategjike sepse shkolla është
vendi ku formohet ky brez
fëmijësh.

 Ky projekt ka shumë
komponentë : komponentin e
shkollave të gjelbra që është duke
filluar, të riciklimit etj. Ne
shpresojmë që të gjitha kom-
ponentët që kanë funksionuar në

zonat e tjera të funksionojnë edhe
për Fierin dhe Vlorën. Problemet
janë të mëdha dhe për këtë kanë
nevojë për një partneritet të fortë
dhe duhen që të bashkohen
shumë aktorë së bashku.

Të gjithë së bashku bizneset,
ministria e Mjedisit, ministria e
Arsimit, shkolla, mësuesit,
prindërit të punojnë së bashku për
këtë sfidë që kemi.

 Së fundmi dëshiroja të
falenderoja shumë fëmijët sepse
ata janë ato që do të bëjnë këtë
ndryshim në Shqipëri. Projekti
CLEEN ka qënë një sukses deri
tani, mijëra fëmijë kanë qenë
pjesë e këtij projekti dhe kjo
histori suksesi të vazhdojë dhe
në Fier dhe Vlorë.

ndryshim nga projektet e tjera që
mundohen thjeshtë të

ndërgjegjësojnë nëpërmjet mësimit
apo librave, ka një filozofi tjetër që
i përfshin fëmijët në veprim, në
aksion që ato të ndryshojnë
sjelljen e tyre nëpërmjet veprimit
të tyre pozitiv ndaj mjedisit.

 Më tej ai u shpreh se edukimi
mjedisor në Shqipëri, vit pas viti
po bëhet si ortek që po përhapet

në të gjithë Shqipërinë. “Tani
është radha e Vlorës dhe e Fierit.
Vitet e kaluara çështja e edukimit
mjedisor është shtrirë në disa
qytete. Jo vetëm me këtë projekt,
por edhe me projekte të tjera ku
është bërë e mundur që rreth 80 %
e shkollave të marrin edukim
mjedisor kjo edhe me një
bashkëpunim shumë të mirë midis
Ministrisë së Mjedisit, Arsimit dhe
Unicef-it.

 Z. Mato falenderoi në veçanti
edhe pjesëmarrës që kanë impakt
të rëndësishëm në zbatimin e
projektit si zoti Arben Breshani,
përgjegjës i Dhomës së Tregtisë
në Vlorë sepse projekti kërkon të
bashkëpunohet me biznesin, zotin
Zhuljen Papajorgji, drejtor i
Drejtorisë Arsimore Vlorë dhe
zonjën Suzana Rama, drejtore e
Drejtorisë Arsimore Fier, zotin
Ritvan Mersini, sekretar i Këshillit
të Qarkut të Vlorës.

 Ai e mbylli fjalën e tij duke
thënë se : “ Ne përgatisim një brez
i cili do marrë përsipër menaxhimin
e mbetjeve pas 10-15 vjetësh, por
realisht problemi i mbetjeve do të
jetë në tërë historinë e njerëzimit i
tillë që duhet zgjidhur dhe duhet
zgjidhur gjithmonë e më mirë.
Prandaj është shumë i
rëndësishëm ky projekt që, kur këta
fëmijë të bëhen qytetarët e rritur të
së nesërmes, të dinë shumë më
mirë ta menaxhojnë problemin sesa
dimë e bëjmë ne sot”.

MINISTRIA E MJEDISIT DHE E
ARSIMIT, SHKOLLAT, MESUESIT E

PRINDERIT TE PUNOJNE SEBASHKU

PROJEKTI CLEEN – ME NJE FILOZOFI QE PERFSHIN
FEMIJET PER VEPRIM

 Bardhosh MICAJ, Drejtoria
Rajonale Arsimore, Vlorë

 Projektet e UNICEF-it që kemi
filluar të zbatojmë në shkollat e
Vlorës kanë karakteristikë të vetën
sepse, veç përfitimit nga edukimi
mjedisor dhe sidomos në drejtim të
dëmeve të plastikës dhe nevojës së
riciklimit të tyre, ka dhe anën
praktike. Kjo do të ketë një impakt
më të madh te fëmijët për tu bërë
aktorë në drejtim të ruajtjes,
mbrojtjes dhe përmirësimit të
mjedisit. Projektet konvergojnë me
njeri tjetrin dhe krijojnë mundësi e
hapësira për një veprimtari të
pavarur.  Në zbatim të këtij projekti
ne kemi vënë si qëllim të
promovojmë sjelljen pozitive ndaj
mjedisit duke i konsideruar femijët
si agjentë të vërtetë të ndryshimit
të sjelljes ndaj tij dhe me një
program zhvillimi që të lidhë
shkollat me institucionet e
qeverisjes lokale, me bizneset dhe
me komunitetet për të ndihmuar të
gjithë së bashku në mirëmbajtjen e
mjedisit.

 Faktikisht puna ka filluar para

se të zhvillohej kjo konferencë që
para dy-tre javësh dhe jo vetëm me
fëmijët por dhe me lagjet, me
prindërit e me komunitetin. Shkollat
vetë kanë dhënë sinjalin se gjithë
ky aktivitet po kthehet në një lëvizje

të brendëshme të tyre që do
tëzgjerohet edhe më tepër me
komunitetin me qëllim që fëmijët të
bëhen ndikues për ndërgjegjësimin,
për të kultivuar koncepte të reja për
mbrojtjen e mjedisit por dhe për

aksione praktike.
 Janë sugjestionuese edhe fjalët

e fëmijëve që, edhe kur ne të rriturve
nuk na shkon mendja, ata krijojnë
edhe punime për mjedisin me një
imagjinatë të re. Kjo, mendoj unë,

duhet të na detyrojë si Drejtori
Arsimore, që të jemi shumë të
vëmendshëm dhe të stimulojmë
drejtoritë e shkollave dhe mësuesit
të kthehen në partnerë të kësaj
lëvizje shumë të rëndësishme.

FEMIJET – AGJENTE TE VERTETE
TE NDRYSHIMIT

Kur këta fëmijë të bëhen qytetarët e rritur të së
nesërmes, të dinë shumë më mirë ta menaxhojnë

problemin sesa dimë e bëjmë ne sot.

 Nga fjala e z. Detlef PALM, perfaqesues i IUNICEF ne Shqiperi

Fëmijët janë shumë të rëndësishëm sepse mund të
bëhen influencues për mjedisin tek prindërit dhe

komunitetin
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Është kënaqësi të flasësh për
një projekt i cili synon edukimin
mjedisor, një komponent aq i

dëshiruar për shoqërinë tonë.
Zgjodha të jem pjesë e këtij paneli
jo thjeshtë për të treguar respektin
ndaj gjithë kontribuesve në
çështjen e edukimit mjedisor por
edhe për faktin se jemi në javën
europiane të reduktimit të
mbetjeve.

 Ky projekt ka si temë kryesore
atë të menaxhimit të mbetjeve,
nëpërmjet pjesëmarrjes së
fëmijëve, nëpërmjet edukimit të
tyre dhe për këtë arsye ky projekt
me rezultatet e tij përçon mesazhin
që duhet të prodhojmë sa më pak
mbetje dhe ne duhet të
menaxhojmë sa më mirë mbetjet
tona. Ky projekt u zhvillua në
kuadrin e një partneriteti midis
Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së
Mjedisit dhe Unicefit të financuar
nga amabsada hollandeze apo nga
qeveria hollandeze. Falenderoj të
gjithë partnerët e këtij projekti për
nismën e mirë fillimisht, për

mbështetjen që i kanë dhënë në
mënyrë të vazhdueshme këtij
projekti por dhe për rezultatet e
arritura. Por sigurisht falenderoj
edhe ata që ishin aktorët kryesorë

të këtij projekti që janë shoqatat
mjedisore që kontribuan në
botimin e librave apo qoftë në
ndërmarrjen e veprimtarive
konkrete me pjesëmarrjen e
fëmijëve. Do doja të falenderoja të
gjithë stafin pedagogjik të
shkollave të ndryshme të përfshira
në këtë proçes pa të cilën ky
projekt nuk do të realizohej.

 Jemi sot në qytetin e Vlorës
dhe nëse ka një qytet që ka rëndësi
cilësia e mjedisit është pikërisht ky
qytet pasi e ka bazuar një pjesë të
mirë të aktiviteteve të tij në
aktivitetin e turizmit. Turizmi
ndonëse është një industri që ka
impakt në mjedis nuk mund të
zhvillohet pa pasur një cilësi të
mjedisit. Duke folur për cilësinë e
mjedisit duhet të flasim për temën
më të vështirë të fushës së mjedisit
siç është ajo e menaxhimit të
mbetjeve urbane.

 Ne në këtë situatë kemi bërë

hapa përpara ndonëse ka edhe
shumë hapa të tjera për tu
ndërmarrë. Ne kemi sot një
monitorim më të mirë të situatës

dhe një informim më të mirë të
publikut. Ne kemi sot një kuadër
ligjor më të përmirësuar, një kuadër
planifikues strategjik më të
përmirësuar, ne jemi sot në veprime
konkrete për sa i përket inspektimit
dhe penalizimit të dëmtuesit të
mjedisit dhe atyre që ndotin dhe
ne jemi sot në kuadrin e kthimit të
një interesi publik dhe diskutimit të
kësaj çështje edhe nëpërmjet
kryerjes së edukimit mjedisor,
edukim i cili është shumë i
rëndësishëm.

 Ne si Ministri e Mjedisit, në
bashkëpunim me projekte të
ndryshme jemi përpjekur të japim

EDUKIMI MJEDISOR I SHERBEN TE SOTMES POR DHE TE NESERMES
kontributin tonë. Por nuk mundet
që vetëm kjo ministri të pastrojë
gjithë Shqipërinë. Çështja e
pastrimit, menaxhimit të mbetjeve

është çështje që vjen me punën e
shumë institucioneve, përfshirë
këtu edhe pushtetin vendor që ka
një rol qëndror.

 Në këtë proçes edukimi

mjedisor është mjaft i rëndësishëm.
Edukimi mjedisor ka ndodhur e do
të ndodhë në jetë të jetëve sepse
është gjithmonë i domosdoshëm
por ne duhet sot të marrim hapa që
ti mbështesim këto arritje sado të

vogla qofshin ato. Ne duhet të
interesohemi për publikim të
mëtejshëm të teksteve të cilat janë
prodhuar por janë në një masë të
vogël dhe duhet që të gjithë
shkollat e Shqipërisë të
furnizoheshin me ato dhe ndoshta
duhet të kryenim një monitorim se
si aplikohen këto tekste në shkolla,
pasi në përshtypjen time ka shkolla
që i aplikojnë por ka shkolla që nuk
janë kaq të përparuara.

 Siç e tha edhe zoti Mato është i
rëndësishëm edukimi mjedisor në
këtë moment sepse nuk i shërben
vetëm ditës së sotme por i shërben
edhe ditës së nesërme dhe është
forma më e mirë e integrimit të këtij
komponenti nga fëmija te prindi, nga
prindi te komuniteti, nga komuniteti
te e gjithë shoqëria shqiptare për të
arritur në krye të 10 apo 20 vjetëve
në një shoqëri tërësisht të edukuar.
Këto aktivitete nuk realizohen
brenda ditës prandaj kërkojmë
mbështjetje nga të gjithë aktorët,
ministritë e tjera, donatorët për të

mbështetur Shqipërinë në rrugën
e edukimit mjedisor, për të
mbështetur Shqipërinë në rrugën
e menaxhimit të mbetjeve urbane
për të mbështetur Shqipërinë për
një mjedis sa më të pastër.

Nga Silvana JAUPAJ,
Drejtore e shkollës

 “Shqipëria ime e pastër dhe e
bukur”. Këtë do ta lexosh të shkruar
nëpër të gjitha korridoret e shkollës
“Marigo Posio “ Në Vlorë. E bashkë

me të nëpër muret e klasave femijët
shpalosin punimet ku shfaqin gjithë
fantazinë e tyre. Por me më tepër bukuri
se punimet janë fytyrat e ëmbla që na
rrethojnë në pjesën më të madhe të
ditës. Eshtë një kënaqësi e përditëshme
për ne që punojmë me ta dhe që çdo
ditë na kujtojnë: “Mësuese, sot është
Dita e Mjedisit të pastër. Ne jemi gati.
Do të dalim të pastrojmë?!”

 Është me të vërtetë mbresëlënës
fakti se sa janë përfshirë nxënësit tanë
në këtë lëvizje, sa me ngut e me zell
nxitojnë të përhapen nëpër mjediset e
brendshme dhe të jashtme të shkollës,

të pallateve, të lagjeve në të cilat
banojnë. Me çiltërsinë që vetëm
moshën e tyre mund të karakterizojë,
nuk mjaftohen vetëm me mbledhjen e
diferencuar të mbeturinave, por nuk
ngurrojnë të informojnë, të bëjnë punë

bindëse madje edhe të kërkojnë me
këmbengulje mbështetjen e prindërve,
komshijëve dhe të afërmve të tyre, pra
në gjithë komunitetin.

 E rëndësishme është se fëmijët
tanë po ndërgjegjësohen përherë e më
shumë për faktin se tanimë nuk
mjafton vetëm të informohen e të
ndërgjegjësohen mbi dobinë dhe
rëndësinë e një mjedisi të pastër. As
për dëmet dhe rëndësinë e diferencimit
dhe riciklimit të plastikës. Ata duan të
jenë aktorët kryesorë në mbrojtje të
mjedisit, të bëhen propaganduesit
kryesorë dhe katalizatorët që do të

ndryshojnë sjelljen në komunitetin e
tyre.

 Tashmë është bërë rregull në
shkollën tonë që çdo të premte, në
mënyrë të organizuar, mësues e nxënës
të dalin e të grumbullojnë mbeturinat
në mënyrë të diferencuar. Gjithashtu,
cdo të hënë në mëngjes fëmijët sjellin
nga shtëpitë e tyre gjithë mbetjet
plastike të javës që u mbyll të cilat i
grumbullojmë dhe i nisim në
destinacionin e duhur.

 Por nuk mbaron këtu. Doni të dini
edhe një ide tjetër që na erdhi në mend?!!
Me që po afrojnë krishtlindjet dhe festa
e vitit të ri të gjithë familjet bëjnë
dhurata.

Dhe më shumë se për embëlsirat pa
fund apo për ditët e pushimit, të gjithë
i adhurojmë dhuratat që marrim për
fëmijët e sidomos lodrat. Me
propozimin e Senatit të shkollës dhe
miratimin e padiskutuar të këshillit të
mësuesve vendosëm që ta shpallim 22
Dhjetorin si “Ditën e riciklimit të
lodrave ” dhe e pagëzuan ”rigiocatolo”.
Në këtë ditë pjesa më e madhe e
fëmijëve do të sjellin në shkollë lodrat e
përdorura që ata nuk i duan më dhe
këto do t’u dhurohen bashkë-
moshatarëve të cilët për arsye të
ndryshme nuk do të munden të luajnë
me një lodër të re këtë Krishtlindje!
Është një veprim human, i bukur dhe i
dobishëm !  Le ta fillojmë që këtu duke
e vazhduar punën për mbledhjen,
ripërdorimin dhe riciklimin e plastikës
për gjithë vitin si një pjesë e jetës sonë.

DO TE DALIM TE PASTROJME - ÇDO DITE
ESHTE DITA E MJEDISIT

Nga Mirela EMIRI, Drejtoria
Rajonale Arsimore, Fier

 Dita e premte për nxënësit e
klasave të IV-të e të V-të të shkollës
“Kristaq Shtëmbari”ka marrë një cilësi
tjetër më shumë se ditët e tjera. Veç
punëve të zakonshme të një dite
shkollore, në këtë ditë këta vogëlushë
mbledhin dhe sistemojnë mbetjet
plastike që kanë sjellë nga shtëpia dhe
të tjerat që gjenden në shkollë. Po
përse i mbledhin ato?

 Gjatë këtyre viteve ata janë njohur
me rëndësinë e ruajtjes pastër të
mjedisit që i rrethon, duke e
konsideruar Tokën si një planet të
pazëvendësueshëm për jetën e
njerëzve. Kanë qënë pa fund temat,
veprimtaritë praktike që kanë zhvilluar
gjatë këtyre viteve. Por ky vit mësimor
i përfshiu në një projekt të vecantë si
projekti CLEEN. Bashkë me mësueset
e tyre realizuan orë mësimore
kushtuar problemeve të ndryshme të
mjedisit, bënë vizita në mjedise të

pastra dhe të ndotura, bënë dallimin
mes shkakëtarëve dhe pasojave të
ndotjes.

 Grupe të tëra nxënësish, mes së
cilëve Albana, Eri, Megi, Irisi, Erandoja
etj, punuan për tematika të ndryshme
duke ndarë rolet e punës në secilin
grup. Dhe rezultati? Një ekzpozitë ku
qeset plastike ishin zëvendësuar me
qese letreje, çanta prej rrobe dhe
materiale të tjera që nuk dëmtojnë
shëndetin e njeriut. Shkolla u mbush

me postera nga më të ndryshmit për
të “goditur” në zemrat e fëmijëve për
të mbajtur pastër atë që do të jetë
shtëpia e përbashkët e së ardhmes së
tyre.

Që nesër buzë lumenjëve të ketë
më shumë drurë e gjelbërim, që rrugët
dhe sheshet të jenë të sistemuar dhe
pa mbeturina, që mbetjet të shërbejnë
për t`u rikthyer përsëri në sherbim të
njerëzve, që mbetjet plastike të jenë
të disiplinuara dhe sa më larg njerëzve
për të mos rrezikuar shëndetin e tyre.

QE NESER MJEDISI TE JETE ME
I PASTER E ME I SHENDETSHEM

Fjala e z. Taulant BINO,
zëvëndësministër i Mjedisit

Çështja e pastrimit, menaxhimit të mbetjeve është
çështje që vjen me punën e shumë institucioneve,
përfshirë këtu edhe pushtetin vendor që ka një rol

qëndror.

Edukimi mjedisor në këtë moment sepse nuk i shërben
vetëm ditës së sotme por i shërben edhe së nesërmes

dhe është forma më e mirë e integrimit të këtij
komponenti nga fëmija te prindi, nga prindi te
komuniteti, nga komuniteti te e gjithë shoqëria

shqiptare

 NGA VEPRIMTARIA E SHKOLLES “MARIGO POSIO “, VLORE
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Nga fjala e znj. Nora Malaj,
zëvëdësministre e Arsimit.

 Është kënaqësi e madhe që
konferencën e projektit CLEEN ta
zhvillojmë pikërisht në qytetin
bregdetar të Vlorës, që ka shumë
nevojë për vëmendje ndaj mjedisit,
për të zhvilluar një turizëm jo vetëm
bregdetar por për të realizuar një
turizëm gjatë të gjithë stinëve. Kjo
bëhet duke treguar që shkolla
është pjesa më e rëndësishme e
partneritetit të edukimit të
shoqërisë, duke treguar që të
gjithë së bashku jemi pjesë e
mjedisit duhet ta duam atë për ta
bërë Shqipërinë të bukur, të pastër
dhe të dashur.

 Falenderimin e parë dua t’ia jap
partnerëve kryesorë që vlerësuan
shkollën dhe programin shkollor
për të realizuar këtë kontribut
gjithëpërfshirës. Dua të falenderoj
Ministrinë e Mjedisit e cila në
partneritet me ministrinë tonë po
krijon shansin dhe mundësinë për
të dhënë dhe për të krijuar
programin e njohjes mjedisore jo
vetëm thjeshtë si kurikul bazë për

edukimin e të rinjve por edhe
partneritetin me specialistë për të
treguar se çdo indiferencë ndaj
mjedisit është indiferencë ndaj
vlerave njerezore dhe karshi
vlerave të qytetarisë. Falenderimin
e dytë dua t’ia jap Unicef-it si një
partner shumë i rëndësishëm, që
në kuadrin e paketave që po
realizojmë së bashku, po ndërtojmë
një qasje ndryshe dhe një filozofi
të re.

 Cila ishte qasja ndryshe e këtij
projekti të ri që futet në kuadrin e
paketave Combi për ndryshimin e
sjelljeve duke hequr sjelljet
negative dhe duke përfshirë sjellje
pozitive? Tashmë ka kaluar koha e
konstatimit të situatave. Ka ardhur
koha e aksioneve konkrete që do
të thotë parandalim, edukim,
sensibilizim për të ndryshuar
raportet negative, për të zhvilluar
progresin pozitiv, për të dhënë
energjinë pozitive dhe për të bërë
gjithëpërfshirjen duke kthyer
shkollën në një mjedis miqësor, në
një partner të sigurt të të gjithë
komunitetit dhe duke i kthyer

fëmijët në advokuesit e çështjeve
që lidhen me parandalimin ndaj
dhunës, ndaj sjelljeve të
dhunshme, me vlerësimin dhe
advokimin karshi edukimit të
mjedisit, me vlerësimin, advokimin
karshi të gjithë energjive pozitive,
duke standartizuar sjelljen pozitive
për shoqërinë tonë. Ndaj dua të
falenderoj Unicefin në krijimin e një
projekti të ri që quhen Shkollat e
Gjelbra duke standartizuar vlerën
reale të edukimit si një pjesë
përbërëse e qëndrueshmërisë dhe
edukimit të shoqërisë.

 Vlerësimin e tretë dua t’ua jap
kolegëve të mi, mësuesve dhe
Drejtorive Rajonale të të gjithë
rajoneve ku u realizua projekti por
veçanësisht vlerësimin më të
veçantë dua t’ua jap fëmijëve.
Këtu janë renditur disa punime,
punime që flasin me vlera
ricikluese. Sot shkolla është
kthyer në vatrën ku punohet,
realizohet dhe projektohet.
Mendoj që kjo është cilësia dhe
standarti për të kuptuar sa
punojnë, si punojnë, si mund të

 ASGJE NUK REALIZOHET PA NJE EDUKIM TE VERTETE MJEDISOR
realizojnë dhe çfarë produkti mund
të japin. Natyrisht kjo nuk mund
të realizohet pa patur një edukim
të plotë në drejtim të edukimit
mjedisor me standarte dhe njohuri
bashkëkohore. Unë mund t’iu them
pa frikë se në bashkëbisedime,
takime, aktivitete që kemi bërë me
fëmijë të vegjël të ciklit
parashkollor, fillor dhe 9 vjeçar
informacioni i tyre ishte jo vetëm
për tu admiruar, por duhet thënë
që fëmijët jo vetëm navigojnë në
internet por informacioni i marrë
me standartin shkencor tregon që
fëmijët tanë janë fëmijët e kohës
dhe mund të bëhen vlerësuesit e
parë të mjedisit duke u bërë edhe
mbrojtësit e parë të tyre.

 Unë dua të falenderoj dhe
mësuesit që gjatë orëve
ekstrakurikulare arritën që të
integrojnë proçesin e të mësuarit
me veprimin konkret. Ky është
modeli më i mirë i shkollës sot. Ky
është produkt i përbashkët i të
gjithë neve dhe vlerësimi nga
Ministria e Arsimit i shkon
pikërisht kësaj armate mësuesish

të cilët e vlerësojnë jo vetëm
profesionalisht punën e tyre por e
vlerësojnë si mision në drejtim jo
vetëm të edukimit të brezave por
edhe të partneritetit të tyre.

 Dua të vlerësoj edhe shoqatën
e prindërve. Për herë të parë fëmijët
sensibilizuan fort prindërit e tyre.
Tani më edukimi nuk vjen nga lartë
poshtë, por vjen nga poshtë lartë,
për të treguar se ju prindër të
dashur që na sillni në jetë, duhet
të na vlerësoni dhe të na krijoni
mundësinë që ne së bashku të
ecim në rrugën e standartit të jetës
duke e kthyer tokën, mjedisin,
vendin ku jetojmë si vendin e
vlerave njerëzore dhe vlerave
humane.

 Falenderimin e fundit dua t’ia
jap të gjithë pushtetit lokal,
dhomave të bizneseve dhe të gjithë
partnerëve të shoqërisë civile të
cilët e kthyen shkollën në objektin
jo të përfitimit por të partneritetit
dhe të bashkëpunimit. Mendoj që
ky ishte modeli më i mirë ku të
gjithë aktorët së bashku realizojnë
pritshmëritë e mundshme.

Nga fjala e z. Zamir DEDEJ,
Instituti për Mbrojtjen dhe

Konservimin e Natyrës

 Projekti ynë është mbështetur
nga Ambasada e Vendeve të Ulta
me një bashkëpunim të ngushtë me
UNICEF, Ministrinë e Arsimit dhe
Shkencës, Ministrinë e Mjedisit,
Qendrës EDEN, Instituti për
Mbrojtjen dhe Konservimin e
Natyrës, Rrjetit Ekolëvizja, Instituti
i Zhvillimit të Arsimit, dhe Drejtoritë
Rajonale të Rretheve.

 Pjesë e këtij projekti ka qënë
trajnimi I 3594 mësuesve në 557
shkolla të ciklit të ulët në qarqet e
Tiranës, Durrësit, Lezhës, Shkodrës,
Korçës, Elbasanit, Fierit, Berati e
Vlorës për edukim mjedisor si dhe
pajisja e tyre me materiale didaktike.
Disa prej aktiviteteve që janë
zhvilluar kanë qënë Përgatitja e të
gjithë infrastrukturës për trajnim dhe

PROGRAMI I SHKOLLAVE TE GJELBRA NJE MUNDESI FRYTDHENESE DHE E REALIZUESHME
ngritjes së kapaciteteve;
Familjarizimi i mësuesëve me

përqasjen “fëmija për fëmijën” për
të mësuarit dhe mësimdhënien;

Trajnime të mësuesëve të Ciklit Fillor
mbi modulet e edukimit

mjedisor;Pajisje me literaturën dhe
me mjete ndihmëse ;Organizimi i

orëve të hapura dhe guidave
natyrore me mësuesit e trajnuar dhe
nxënësit; Promovimi dhe pasqyrimi
i projektit nëpërmjet aktiviteteve dhe
artikujve të ndryshëm online. Një
rëndësi të veçantë i kemi dhënë edhe
programit tëi granteve të vogla.

 Në orët ekstrakurikulare Edukimi
Mjedisor po zë një vend të
rëndësishëm dhe në klasat nga 1-5,
Edukimi Mjedisor shpesh është
integruar me lëndët si Dituri natyre,
gjuhë amtare, edukatë Shoqërore,
edukim figurativ e aftësim
teknologjik. Kështu është arritur që
në shumë aktivitete nxënësit të
mësojnë mbi mjedisin, të shkruajnë
mesazhe dhe të krijojnë postera në
ndihmë të ruajtjes së mjedisit dhe
kafshëve. Kjo ka bërë që interesi i
nxënësve të jetë vazhdimisht në
rritje.

 Nxënësit janë elementi më i

vështirë por edhe më i rëndësishëm
sepse ata kanë dëshirë të
eksplorojnë, të eksperimentojnë për
rëndësinë e mbajtjes pastër të
mjedisit që na rrethon. Nga ana tjetër
ndikimi i tyre në familje e shoqëri,
pritet të japë rezultate të cilat mund
të vlerësohen pas një farë kohe.

 Mendoj se ka ardhur koha që
këto veprimtari të shtrihen edhe në
fushën ndërkombëtare duke marrë
dhe përvojën e të tjerëve. Një drejtim
i rëndësishëm do të ishtë programi i
Shkollave të Gjelbëra, e mbështetur
kjo edhe nga sistemi arsimor. Është
një përvojë që ka dhënë shumë
rezultat dhe një gjë të tillë duhet ta
projektojmë dhe ta stimulojme ne
sepse nxit edhe inisiativën e
nxënësve por dhe ndikimin në
komunitetet. Kjo duhet të hyjë në
programet e ministrisë së Arsimit.
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NDRYSHIMET KLIMATIKE
DHE FEMIJET

 Rritja e nivelit të detit dhe
shkrirja e akujve në pole, thatësirat
dhe përmbytjet kanë sjellë efekte

dramatike dhe të dëmshme në
mjedis, ndryshimin e klimës që
kërcënon elementet bazë të jetës
për njerëzit në të gjithë botën,
dëmton shëndetin dhe sjell
kufizimin e qasjes në ushqim e ujë.
Këto ndryshime kanë ngadalësuar
përpjekjet për të zhdukur varfërinë,

për të përmirësuar shëndetin dhe
dhe mbrojtjen e mjedisit të
vendosura në Ojektivat e Zhvillimit
të Mijëvjeçarit.

 Dëshmitë që tregojnë
ndryshimi i klimës është duke
kontribuar në shtimin e sëmundjeve
janë të shumta. Sipas UNICEF dhe
OBSH ndryshimi i klimës
vlerësohet të jetë përgjegjës për
rreth 2. 4 përqind të diarresë tek
fëmijët në mbarë botën dhe po
ashtu edhe për  6 përqind të
malaries.  Kjo sidomos në vendet
me të ardhura të mesme sëmundje

 Lëndët me përmbajtje plastike
janë kontributi më i madh në botë
për shtimin e mbeturinave.
Përhapja e gjerë e përdorimit të tyre
si dhe rritja e kërkesës për to
parashtron riciklimin si rrugën më
të favorshme për ripërdorimin e
kësaj lënde. Vetëm në vitet 2009 e
2010, prodhimi i tyre u rrit me një
mesatare prej 28 %. Kjo do të
vazhdojë derisa të sensibilizohet
opinion publik, por dhe
vendimmarrësit, për rëndësinë e
riciklimit të këtij produkti duke
ofruar ndihmën e tij kundrejt

që, proporcionalisht me
ndryshimet klimatike, ndikojnë në
zhvillimin e fëmijëve, veçanërisht
tek të vegjëlit.

 Si pasojë e ngrohjes globale,
njerëzit të mund të vuajnë qe nga

mungesa e ujit të pijshëm deri te
përmbytjet. Mungesa e shirave bën
të dështojnë mbjelljet e drithrave
dhe të ulen prodhimet blegtorale,
duke i ekspozuar fëmijët ndaj urisë
dhe furnizimit me ujë për të pirë e
nevojat higjenike.

 Provat e sotme tregojnë se

vendet në zhvillim, të cilat janë të
vendosura kryesisht në rajonet e
ngrohta dhe ku burimi kryesor i të
ardhurave është bujqësia, janë
goditur nga ndryshimet në modelet
e shirave, mote më ekstreme dhe
thatësira e përmbytje në rritje. Këto
ndryshime në modelet e reshjeve
ka të ngjarë të ndikojë në cilësinë e
sasianë e ujit, në përzjerjen e ujit të
dobët me kanalizimet si dhe
fenomenin e kequshqyerjes. Moti
është i lidhur me rreziqet fizike të
tilla si uraganet dhe përmbytjet që
janë intensifikuar, duke rezultuar në

më shumë vdekje, lëndime dhe
trauma.

 Pa ndërmarrë veprimet e
duhura, kostot dhe rreziqet e rritjes
së temperaturës, e cila është një
mundësi reale, do të humbasë deri
së paku 5 për qind prodhimit bruto
( PBB ) çdo vit, që do të bëhet edhe
më e paparashikueshme të ardhmen.
Po të merren parasysh e gjithë gama
e rreziqeve dhe ndikimeve,
vlerësimet e dëmeve mund të
shkojnë deri në 20 për qind të PBB-
së.

 Deri më 2020, ndryshimi i klimës
është parashikuar të ndikojë, vetëm
në mungesë e ujit, në më tepër se
75 milionë njerëz në Afrikë. Edhe
rritja e nivelit të detit që do të
ndikojë në zonat e populluara
bregdetare do të ketë një kostot e
përshtatjes mund tëshkojnë në 5-
10 përqind të PBB-së.

FATKEQESITE NATYRORE
 Shpeshtësia dhe ashpërsia e

fatkeqësive natyrore kanë ardhur
në rritje dhe ekspertët thonë se një
nga fajtorët janë ndryshimi e klimës
. Nga një mesatare prej 12 fatkeqësi

në gjysmën e parë të shekullit të
20, ky numër ka arritur sot në 350
për dhjetë vjeçarin e parë të
shekullit të ri. Vuajtjet njerëzore të
shkaktuara nga fatkeqësitë
natyrore po ndjehen më thellë në
vendet në zhvillim veçanërisht të
goditura edhe nga varfëria dhe
kombet që nuk kanë burimeve të
mjaftueshme të përballen me
pasojat e tyre. Vendet me

Indeksit të ulët të zhvillimit kanë
normat e vdekshmërisë më të larta
nga këto fatkeqësi.

 Përveç kësaj fatkeqësitë
katastrofike shpesh rezultojnë në
dëme të mëdha ekonomike, sa
ndonjëherë ja kalojnë PBB-së. Por
ato janë shkatërruese për të gjithë
por, në mënyrë të veçantë për
fëmijët, përvojat e tyre të këqia
sepse ata janë edhe më të rrezikuar,
për shkak të moshës së tyre të
vogël dhe pamundësisë relative për
t’u kujdesur për veten e tyre.

Fëmijët kanë më shumë gjasa se sa
të rriturit të humbasin gjatë
fatkeqësive natyrore ose të
kequshqehen e të lëndimehen e
sëmuren. Katastrofat natyrore
mund të largojnë fëmijët nga
shtëpitë e tyre ose mund ti lenë
jetimë.

 Gatishmëria e të rriturve për
reduktimin e rrezikut ndaj fëmijëjëve
duhet të jetë prioritet për
specifikuar rreziqet që ekzistojnë
dhe veprimet që mund të
ndërmerren për tju kundërvënë me
strategji për të gjithë popullsinë në
përgjithësi por duhet të jetë i
projektuar, në radhë të parë, për të
edukuar familjet dhe fëmijët në
lidhje me veprime praktike që mund
të mbrojnë jetën personale dhe

pronën në rast të fatkeqësive
natyrore.

Familjet, komunitetet dhe bazat
shtetërore të shërbimit duhet të jenë
të gatshëm për të përmbushur
kërkesat e të ushqyerit e shëndetit,
arsimit dhe nevojave të sigurisë.

 SHENDETI DHE KLIMA
 Duke ndryshuar nga ndryshimi

i klimës edhe modelet e motit dhe
implikimet shqetësuese që sjellin në
ekosistemet vjen si pasojë edhe

mjedisit. Procesi i riciklimit të këtyre
lëndëve është një proces që
përfshin së pari nismën

individuale për të ndihmuar duke
e ndarë këtë produkt nga
mbeturinat e tjera, pra

grumbullimin e diferencuar.
 Arsyeja bazë pse duhet të

riciklojmë lëndët plastike është
sepse për biodegradimin e tyre
nevojiten mijëra vjet, gjë që çon
në rritjen e ndotjes së mjedisit.
Këto produkte përmbajnë shumë
fibra dhe kanë strukturë kimike
shumështresore që vështirëson
më shumë biodegradimin e lëndës.
Ato që sot janë bërë problem
sidomos në hapësirat ujore dhe po
“lundrojnë” dhe do të ekzistojnë
si mbeturina në tokë përgjatë
gjithë kësaj periudhe.

 Favorizimi i riciklimit të lëndëve
plastike është një një veprim që
mund të bëjë individi e duket i
vogël, por që ka një peshë të
madhe në reduktimin e ndotjes nga
plastika. Po ti referohemi shifrave
del se, sot në botë, vetëm në
Shtetet e Bashkuara, përdoren
rreth 6 miliardë shishe plastike, që
do të thotë rreth 24 shishe në vit
për çdo qytetar. Vetëm për ti
depozituar ato në vend-
grumbullimet e mbetjeve, zenë një
vëllim prej 1. 2 milion metra kub.

E. SHKURTI

PLASTIKA - KONTRIBUESI ME I MADH I MBETJEVE NE BOTE

MBRONI TOKEN PER FEMIJET

rritja e ndikimit të tyre në shëndetin
e njeriut. Shumë nga vrasësit
kryesor globalë të fëmijëve, duke
përfshirë diarrenë, malarien dhe

kequshqyerjen janë të ndjeshme
ndaj kushteve klimatike. Efektet e
ndryshimit të klimës globale bëjnë
të mundshme që edhe transmetimi

i sëmundjeve të jetë më i theksuar
me zonat kufitare. Epidemitë në
vende të tilla si Armenia,
Azerbajxhani, Taxhikistani dhe
Turkmenistani kanë parë kohët e
fundit prova të një rigjallërimi të
malaries.

 Përveç kësaj, faktorët që luajnë
një rol në ndryshimin e klimës, të
tilla si emetimet nga automjetet dhe
fabrikat, dukshëm dëmtojnë
shëndetin e fëmijëve. Vdekjet nga

astma, e cila është sëmundja më
e zakonshme kronike në mesin e
fëmijëve, pritet të rritet me rreth 20
për qind nga viti 2016 vetëm nëse
organizmat kombëtare dhe
ndërkombëtare nuk do të
ndërmarrin veprime urgjente.
Shumë aspekte të fiziologjisë dhe
të metabolizmit të fëmijëve
ndryshojnë dukshëm nga ato të të
rriturve dhe po kështu do të jenë
më të larta edhe ndikimet në
shëndet gjatë ndryshimeve
klimatike të pritëshme.

(vijon ne numurin e ardhshem)

STUDIME TE UNICEF

“Si të rinj, ne jemi të kënaqur tja kushtojmë veten
mbrojtjes së Nënës sonë Natyrë. Me bashkëpunim

ndërkombëtar dhe të komuniteteve lokale, ne
shpresojmë për të krijuar një vizion global dhe për të

zvogëluar dëmtimin nga fatkeqësitë natyrore. Ne
besojmë fuqimisht se shkëmbimi i përvojave lokale do

të sigurojë paqen e ardhshme për tërë Tokën.
“NATURAL DISASTER YOUTH SUMMIT – TAKIMI I TË

RINJVE PER FATKEQSITE NATYRORE

“Mjedisi është i çmuar dhe ne duhet të mbrojnë atë si
një nënë që mbron fëmijët e saj. Ne duhet të
parandalojmë ndotjen e ajrit duke promovuar

ndërgjegjësimin tek njerëzit e veçanërisht të rinjtë, të
cilët janë e ardhmja

“ Sarah Baikame, 17 vjeç, Kamerun

 “Ne i bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të shoqërisë për që bashkohen me ne në një lëvizje globale që do të ndihmojnë në ndërtimin
e një bote të shëndetshme për fëmijët duke mbështetur angazhimet tona...

 Mbroni Tokën për fëmijët. Ne duhet të mbrojë mjedisin tonë natyror, me diversitetin e jetës së saj, me bukurinë dhe burimet e
saj, të cilat të rritur cilësinë e jetës, për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Ne do t’i japim çdo ndihmë për të mbrojtur fëmijët dhe
për të minimizuar ndikimin tek ata të fatkeqësive natyrore dhe degradimit mjedisor.”

“A World Fit for Children”, Seksioni 10 i Asamblesë së Kombeve të Bashkuara
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YUNA KIM, NJE
PATINATORE NE

NDIHME TE FEMIJEVE
 Fituesja e Medaljes së artë

Olimpike në patinazhin artistik
përvitin 2010, Yuna Kim, është
një Ambasadoret e reja të
Vullnetit të Mirë të UNICEF.
Ajo ka mbështetur prej kohësh
punën e UNICEF-it për fëmijët
në botë dhe është e bindur të
shtojë angazhimin e saj.

 Në ceremoninë e kryer me
këtë rast ajo është shprehur se
“Është një nder i madh për mua
që të jem Ambasador i Vullnetit
të Mirë të UNICEF dhe unë
dëshiroj që të përdor përvojën
time pozitive për të ndihmuar
miliona fëmije të pambrojtur në
botë. Edhe në rrethanat më të
këqia, ëndrrat tona mund të ju
japin kurajo fëmijëve që të
vazhdojnë të jetojnë dhe unë
shpresoj se mund të ndajmë këtë
mesazh me fëmijët që janë në
nevojë kudo në botë “.

 Yuna Kim ka lindur në
Republikën e Koresë (Koreja e
Jugut) dhe filloi të ushtrojë
patinazhin që në moshën shtatë
vjeç. Ajo ka fituar një medalje
të artë në Lojërat Olimpike 2010
dhe është renditur si numuri një
në renditjen botërore të
patinazhit artistik.

 Yuna Kim e ka vënë fjalën
dhe veprimarinë e saj në
dispozicion dhe në rritjes e
vetëdijes për të njohur dhe për
tju kudërpërgjigjur situatës së
fëmijëve më të rrezikuar në
botë. Ajo, për shembëll, ka
regjistruar një mesazh të
veçantë në televizion për të
kërkuar ndihmë shtesë për
fëmijët e Haitit pas tërmetit

shkatërrimtar që ndodhi atje duke
i kujtuar botës se problemet në
Haiti dhe kudo në botë janë
prezente dhe fëmijët janë
seriozisht në nevojë.

KARPOV, NJE
AMBASADOR ME NJE
INTERES TE VEÇANTE

 Kur përmend emrin Anatoly
Karpov të vjen në mendje loja e
shahut. Por pak njerëz e dinë se,
si ambasador i Vullnetit të Mirë
të UNICEF, ai ka dhe një
veprimtari tjetër, përkrah në
mënyrë të veçantë përdorimin
e kripës së jodizuar.

 Ndërsa njerëzit në vendet e
pasura mund ta marrin këtë
çështje si normale, në në shumë
rajone të botës, duke përfshirë

edhe vendin e vet, Rusinë,
mungesa e kripës së jodizuar
është një problem kyç
shëndetësor. Mungesa e jodit në
dietën e përditëshme të çon në

mungesë çrregullimi të jodit që
ka pasoja të rënda sidomos tek
gratë dhe fëmijët e porsalindur.

 Si ambasador rajonal i
UNICEF-it për Evropën
Qendrore dhe Lindore,
Bashkësinë e Shteteve të
Pavarura dhe shtetet e Balltikut,
Karpov është munduar që këtë
problem ta bëjë prezent duke
ndihmuar që ky proces të bëhet
pjesë e veprimtarisë së
përditëshme të popullatës. Ai ka
thënë se : “Unë kam kënaqësinë
për t’u përfshirë në këtë çështje
dhe kemi për qëllim të qartë por
dhe mënyra të qarta për ta
zgjidhur problemin duke ju
përkushtuar jodizimin universal
të kripës

 Karpov, megjithë famën si
shahist e kampion bote, është një
njeri i butë, modest dhe i
sjellshëm. me ndikimin e tij,
shtatë vende në Evropën
Lindore, vendet baltike dhe
Azinë Qendrore, si në
Azerbajxhan, Kirgistan dhe
Kazakistan, tashmë kanë futur
në legjislacion përdorimin dhe
konsumin e detyrueshëm të
kripës së jodizuar, duke ditur se
vende si Uzbekistani dhe
Kazakistani, janë prodhuesit dhe
eksportuesit më të mëdhenj të
kripës në rajon.

 Karpov ka qenë aktiv në
frontin humanitar dhe të
drejtave të njeriut për më shumë
se dy dekada gjatë procesi të të
cilave ai njoh me veprimtarinë e

UNICEF-it. Që nga viti 1982,
ai është President i Shoqatave
Ndërkombëtare të
Fondacioneve të Paqes dhe
gjithashtu kryetar i Organizatës

AMBASADORE TE VULLNETIT TE MIRE TE UNICEF
Angazhimi për nevojat e fëmijëve njerëzve të famshëm ka ndihmuar për të tërhequr vëmendjen e publikut për të

ndihmuar në fushat kanë impakt të drejtpërdrejtë në sferën e vendimmarrësve për të ndryshuar kushtet dhe për ti
siguruar çdo fëmije në botë të drejtat që i takojnë për përmirësimin e jetës së tyre në mbarë botën.

për Ndihmë ndaj Çernobilit që
ndihmon viktimat e katastrofës
bërthamore të viti 1986.

 Karpov nga Zlatoust, një
qytet në Uralet e Rusisë është
diplomuar si ekonomist nga
Universiteti i Leningradit.

NANCY AJRAM
 Duke filluar që nga viti 2009,

këngëtarja libaneze Nancy
Ajram, është Ambasadore
rajonale e Vullnetit të Mirë të
UNICEF. Në prezantimin e saj
si e tillë, Sigrid Kaag, Drejtore
rajonale e UNICEF ka thënë se
: “Ne jemi të kënaqur për të
mirëpritur Nancy Ajram dhe
ndihmën e saj për tu
përqëndruar tek fokusimi i botës
për nevojat e fëmijëve dhe që
mund të veprojë si agjente e

ndryshimit të kësaj gjendjeje “.
 Znj Ajram ka kënduar që në

një moshë të re dhe fama e saj
është e madhe në Lindjen e
Mesme dhe rajonin e Afrikës së
Veriut e më gjerë. Ajo ka qenë
vazhdimisht një mbështetëse e
dedikuar e çështjeve të fëmijëve
në Liban, vendi i saj i lindjes. Ajo
ka ndihmuar në ngritjen e
çështjeve të fëmijëve,
veçanërisht në lidhje me
zhvillimin e fëmijërisë së
hershme, mbrojtjen nga
dëmtimet dhe pjesëmarrjen e të
rinjve në veprimtaritë për
ndërgjegjësimin e komuniteteve
drejt problematikeve të
fëmijëve. “Unë kam qenë
gjithmonë e pasionuar për punën
e UNICEF-it “ – ka thënë ajo
duke vazhduar se “ Eshtë një
nder që më jepet mua për këtë
mundësi që të jap kontributin tim
për fëmijët dhe si një nënë e re
me një fëmijë të vogël, unë
tregoj edhe më shumë kujdes
për fëmijët dhe nënat e rajonit.”

 Nancy Ajram është
aktualisht ambasadori i
UNICEF-it për Lindjen e

Mesme dhe Afrikën e Veriut.

NJE AMBASADOR I
UNICEF NE HAPESIRE -

FRANK DE WINNE
 Në 23 tetor 2009, në fshatin

Gao, rreth 1200 kilometra nga
kryeqyteti i Malit, Bamako,
 fëmijët patën një dhuratë të
veçantë që ju vinte me të vërtetë
nga hapësira : ata patën fatin të
bashkëbisedonin me
Ambasadorin e vullnetit të mirë
të UNICEF, astronautin belg
Frank De Winne. Ai ju përgjigj
pyetjeve të fëmijëve nga
hapësira, nga Stacioni
Hapësinor Ndërkombëtar në një
lidhje të drejtpërdrejtë me radio.

 Fëmijët shfrytëzuan rastin
për të bërë pyetje duke qënë
kuriozë dhe të shumë të etur për

të mësuar në lidhje me kushtet
e jetesës në stacionin
hapësinorë. Ata bënë pyetje dhe
për tualetin e si bëhej ai në
kozmos dhe De Winne u
përgjegj, duke theksuar
rëndësinë e përdorimit të ujit se
:. ”Ne kemi ujë shumë pak këtu
në stacionin kozmik
ndërkombëtar, do me thënë se
kemi rreth tre litra ujë për person
në ditë dhe diçka më tepër se
gjysmë litër ujë për të pirë. She
një gjysmë litër një muaj që ne
përdorim për të Sigurisht kemi
njëe WC të pajisur shumë mirë
dhe shumë të pastër “. Ai
vazhdoi të tregonte kushtet e
jetsës në stacion duke thënë se
: “Këtu ne nuk lajmë enët, as
nuk kemi lavanderi dhe hamë
me një lugë të vogël që e
pastrojmë vetë “. Ai bëri dhe një
krahasim me kushtet e tyre në
hapësirë dhe me higjenën që
duhet të mbahet në vendet pa
qasje për ujë në zonat e
shkretëtirës.

 Frank De Winne është
ambasadori i UNICEF-it prej
me teper se dhjete vjet.
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
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 Kombëtare 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
Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder MEJDIAJ
Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim DISANI

Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,
Gjirokastër – Luan POGAÇI

Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec – Ruzhdi
HYMETLLARI

Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira MULLA
Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos XHEMALAJ
G&G Group, Tiranë - Sazan GURI
Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, - 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
Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjekesisë
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur TARTARI
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit DERVISHI

Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë NIKA
Shoqata “PASS”, Majlinda LlESHI
Shoqata “Nënujsat” Ened MATO
Shoqata “Vazhdon” Gazmend KODUZI
Shoqata “EKOLOGJISTI “- Durres, Bashkim SHYLE.
EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena CARA
Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder SALA
Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim HAJNO
Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Ali LUSHA
Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin PACARA
Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.
Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

KY NUMËR I GAZETES " EKOLEVIZJA" SPONSORIZOHET
NGA PROJEKTI COMBI - " SHQIPERIA IME E PASTER DHE E BUKUR ",

MUNDESUAR NGA UNICEF

Nxënësit presin pjesëmarrësit e Konferencës në shkollën
“Marigo Posio”

Zonja Nora Malaj duke bashkëbiseduar me fëmijët

Me fëmijët në aksionin e mbledhjes së plastikës

Mësuesit e prindërit ndjekin diskutimet e fëmijëve

Punimet e
nxënësve

 me material të
ricikluara


