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Qëndrim i organizatave mje-
disore pas njohjes me mesazhet 
elektorale të partive politike në 
zgjedhjet e përgjithshme 2017
Ne, 30 organizata mjedisore, të 
shpërndara në të gjithë vendin, 
po ndjekim me interes në këtë 
fushatë zgjedhore programet 
dhe angazhimet e partive poli-
tike për zhvillimin e vendit në 
katër vitet e ardhshme dhe vëre-
jmë se: 
•18 parti politike janë regjistru-
ar për zgjedhjet e përgjithshme. 
Mbi 70% e këtyre partive ako-
ma nuk kanë bërë publike pro-
gramet e tyre për zhvillimin e 
ardhshëm ekonomik, social dhe 
kulturor të vendit; 
• Ndërkohë, në deklaratat dhe 
premtimet publike të liderve 
të këtyre partive,  neglizhohen, 
thujase nuk përmenden fare, 
politikat mjedisore të cilat ud-
hëheqin vendin drejt një zhvil-
limi të qëndrueshëm ekonomik 
në linjë me vendet e Bashkimit 
Evropian;
Si rrjedhojë,  konstatojmë  dhe 
jemi të bindur se:
• Kjo mangësi përbën një rrezik 
për të ardhmen që ne duam 
dhe për integrimin e vendit dhe 
qytetarëve shqiptarë në Bash-
kimin Evropian; 
• Zhvillimi i Qëndrueshëm nuk 
është sfidë teknike, por një poli-
tikë zhvillimi e nevojshme, e cila 
plotëson qëllime të shumëfishta 
mbi të ardhmen drejt një mbro-
jtje ekologjike dhe ekonomike e 

cila respekton standardet bazë të 
dinjitetit njerëzor, të të drejtave 
te njeriut dhe të mirëqënies. 
Qëndrimin tonë e mbështes-
im në përvojën 25 vjeçare të 
programeve të zhvillimit  të 
ndjekura nga të gjitha partitë 
politike dhe veçanërisht nga ato 
që kanë qeverisur. Kjo histori 
na ka dëshmuar qartë se çfarë 
krizash mjedisore dhe për rr-
jedhojë sociale dhe ekonomike 
i kanë sjellë vendit tonë  pro-
gramet për t’u zhvilluar shpejt, 
duke shfrytëzuar në maksimum 
burimet natyrore dhe shtuar 
degradimin e ndotjen mjedis-
ore, pra sipas një zhvillimi të 
paqëndrueshëm. Jemi dëshmi-
tarë të trishtë se kjo politikë na 
ka larguar dhe do të na largojë 
edhe më shumë nga integrimi 

Evropian, i cili ka standarde të 
mirënjohura dhe të pranuara 
nga politika jonë në drejtim të 
zhvillimit të gjelbër dhe ekono-
misë së qëndrueshme.
Duke qenë se kjo politikë zhvil-
limi vazhdon të shprehet edhe 
në angazhimet kaotike të kësaj 
fushate, ku zgjidhjet vijnë nga 
lart pa u diskutuar dhe mobi-
lizuar përvojat nga poshtë,  poli-
tikë që kërkon pasurim të shpe-
jtë dhe ku të mundet, ne i bëjmë 
thirrje partive politike: 
1. Të bëjnë publike sa më shpe-
jtë programet e tyre elektorale, 
duke siguruar transparencë dhe 
duke i ofruar qytetarëve shqip-
tarë alternativa të argumentuara 
zgjedhjeje për të merituar votën 
e tyre; 
2.  Të përfshijnë në programet 

 “Për programe të zhvillimit të 
 qëndrueshëm në fushatën e 
zgjedhjeve të përgjithshme 2017!”

Gazeta e rrjetit ECIM 

Konferenca për shtyp

e tyre politika për një qeverisje 
miqësore me mjedisin, duke in-
tegruar elementët e zhvillimit të 
qëndrueshëm;
3.  Të garantojnë pjesëmarrjen e 
aktorëve të interesit në vendim-
marrje, në përputhje me inte-
resat kombëtare dhe në respekt 
të ligjeve të vendit si edhe të të 
gjitha konventave ndërkom-
bëtare ku Shqipëria është palë.
Ne mendojmë se ka ende 
mundësi dhe kohë që partitë 
dhe politikanët të reduktojnë 
dhe përmirësojnë modelet e 
paqëndrueshme të zhvillimit 
ekonomik të vendit tonë  mbi të 
cilat do të punojë qeveria në 4 
vitet e ardhshme. 
Me këmbëngulje dhe zë të fortë, 
organizatat e shoqërisë civile si 
më poshtë: 
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1. Qendra “Grupimi 
Ekolëvizja” -Tiranë
2. Forumi i Mendimit të 
Lirë - Tiranë 
3. Egnatia - Librazhd
4. Agjencia Jonjane e 
Medias, Mjedisit dhe Informa-
cionit (AJMMI) - Sarandë
5. Milieukontakt Alba-
nia - Tiranë
6. SEEP - Vlorë
7. Together for Life - 
Tiranë
8. Ekomjedisi - Durrës
9. Qendra Mjedisore 
EDEN - Tiranë
10.  Qendra e Informacionit 
Aarhus - Shkodër
11.  EcoAlbania - Tiranë
12.  Klubi Ekologjik - Elbasan
13.  Për Mirëqenie Sociale dhe 
Mjedisore - Berat
14.  CRCD -Vlorë
15.  Instituti i  Këkrimeve Ur-
bane -Tiranë.
      16. AULEDA - Vlorë
 . Fondacioni Gjirokastra  - 
Gjirokastër
      18. Tjetër Vizion - Elbasan
      19. Unë, Gruaja - Pogradec
      20. Sot për të ardhmen – 
Durrës
      21. Instituti për Ruajtjen e 
Natyrës në Shqipëri- INCA
      22. ILIRIA- Tiranë
      23. Forumi Shqiptar Liqeni 
i Shkodres - Shkodër 
      24. MIQESIA- Ulëz, MAT
      25. Mbrojtja e Mjedisit dhe 
Zhvillimi i Turizmit- Kukës, 
HAS
      26. GREEN&CLEAN- 
Korçë
      27. CAJUPI - Gjirokastër
      28. Adriatic Center - Vlorë 
      29. GO2 – Shkodër
      30. Shoqata e Përdoruesve 
të burimeve Natyrore Sllovë - 
Diber.

Organizatat 
pjesëmarrëse 
në konferencë

Ostrava, Republika Çeke. 13-15 
qershor 2017
Konferenca Ministrore Ev-
ropiane në Mjedis e Shëndet 
është një proces që siguron një 
platformë politike të vetme 
ndërsektorale duke bashkuar 
sektorët e partneret për-
kates për të hartuar politika 
dhe veprime në mjedis dhe 
shëndet, mbështetë zbatimin 
e politikave efektive bazuar në 
prova apo veprime konkrete në 
mjedis, shëndet, mirëqënie. 
Përcaktimi i prioriteteve 
mjedisore dhe shëndetësorë në 
Evropën e shek XXI
Sipas OBSH, pothuajse një 
million e gjysëm vdekje në vit 
në Evropë janë të shkaktu-
ara nga rreziqet mjedisore të 
cilat mund të shmangen ose 

të eleminohen. Ka një nevojë 
urgjente të punohet për të 
evidentuar shkaktarët kryesorë 
të ndotjes së mjedisit si dhe 
të problemeve shëndetësore, 
përfshirë:
1-Ndotja e ajrit
2-Shërbime të amortizuara (jo 
cilësore) të ujësjelles kanal-
izime
3-Kimikatet e rrezikshme
4-Mbetjet dhe vendet e kon-
taminuara
5-Ndryshimet klimatike.
Adresimi i sfidave të reja e të 
vjetra
Kufizimet buxhetore të vëndeve 
pjesëmarrëse në takim, gjëndja 
socio-ekonomike, pabarazitë 
gjinore, ndryshimet ekstreme 
të klimës, rritja e sëmundjeve 
të paqëndrueshme, plakja e 
popullsisë dhe një numër i 
paprecendent i migrimive në 
Rajonin EU, i përkeqëson këto 
sfida.
Lidhja komplekse mes fak-
toreve mjedisorë, biologjik, 
demografik, ekonomik, social 
dhe faktorëve të tjerë bëjnë 

thirrje për përmirësimin dhe 
ripërtëritjen e komuniteteve 
nga presionet fizike, natyrore e 
sociale të shek. XXI. 
Pjesëmarrësit në konferencën e 
gjashtë ministrore do të disku-
tojnë përgjigjet e reja nga këto 
sfida të shumta. Ata do të mar-
rin në konsideratë prova të reja 
që tregojnë se ruajtja e mje-
disit është faktor kryesor për 
mbijetesën e njerëzimit. Ata 
gjithashtu do të njohin natyrën 
ndërkufitare të sfidave mjedis-
ore, nevojën për tu fokusuar 
jo vetëm në veprime në nivele 
kombëtare, por gjithashtu edhe 
në nivel qytetesh; rëndësinë e 
evidentimit të problemeve që 
janë të prekshme dhe nevojën 
për një qeverisje të mirë, e cila 
përfshin palët e interesuara dhe 
qytetarët. 
Në Konferencë, shtetet anëtare 
do të miratojnë një deklaratë, 
e cila do të përfshijë një plan 
veprimi për zbatimin e tij dhe 
marrëveshjen mbi rregullimet 
institucionale të rishikuara për 
Procesin Evropian të Mjedisit 
dhe Shëndetit pas 2017.

Konferenca e gjashtë minis-
trore në  Mjedis dhe Shëndet
Shkrim nga Milieukontakt
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Nga Anesti Barjamemaj

Qendra “Grupimi Ekolëvizja” 
organizoi një takim me për-
faqësuesit e Partisë Demokra-
tike për të prezantuar pro-
gramin e mjedisit. Ky takim u 
realizua, në kuadër të projektit 
SENiOR-II, mbështetur nga 
REC Shqipëri dhe financuar 
nga Qeveria Suedeze dhe u 
zhvillua në datën 13 qershor 
2017, në mjediset e Hotel Tira-
na Internacional. Drejtori i De-
partamentit të Mjedisit, zoti Ja-
marbër Malltezi prezantoi këtë 
program në emër të partisë që 
ai përfaqëson. Në këtë tryezë 
morën pjesë, përfaqësues të 
rrjetit Ekosistemi Komunikimit 
Informimit të Mjedisit (ECIM), 
dhe organizatat e tjera të këtij 
rrjeti, dhe jo vetëm. Takimi u 
zhvillua në kuadër të projektit 
“Informim- Komunikimi mbi 
politikat mjedisore për zhvillim 
të qëndrueshëm”. 
Në këtë takim morën pjesë 
përfaqësues të organizat-
ave; Xhemal Mato, Drejtori 
i Ekolëvizjes, përfaqësues të 
organizatës ECIM, Ekosistemi 
Komunikimi dhe Informimit 
Mjedisor dhe përfaqësues të 
organizatave të tjera mjedisore. 
Mato në prezantimin që bëri u 
shpreh: “Dihet që në 25 vitet e 
fundit, Shqipëria ka ecur në një 
mënyrë kaotike në programet 
e veta zhvillimore dhe kjo e ka 
tipizuar në mënyrë të veçantë   
dhe nuk ka pasur një zhvillim 
të qëndrueshëm në shumë 
drejtime”.  Sipas drejtuesit 
të Ekolëvizjes burimet tona 
natyrore kanë ardhur duke u 
zvogëluar, problemet mjedisore 
dhe ndotja të cilat rreziko-

Partia Demokratike prezanton
programin e mjedisit me organizatat

jnë të ardhmen e vendit, si 
ekonomike dhe për shëndetin 
e njeriut. Për këto probleme 
organizata Ekolëvizja i ka kush-
tuar një vëmendje të madhe 
programit të partive, nëse ato 
kanë një program të zhvillim 
të qëndrueshëm apo jo. Sipas 
Xhemal Matos, momenti më 
i mirë për të debatuar një 
program politik janë zgjedhjet, 
pasi në këtë moment publiku 
është më i vëmendshëm. 
Më pas përfaqësuesja e 
Qendrës “Ekolëvizja”, Klara 
Leka, bëri një prezantim i cili 
kishte të bënë me një studim të  
kryer nga Qendra për Kërkim 
Bashkëpunim dhe Zhvillim 
ne mbështetje të Qendrës 
Rajonale të Mjedisit. Studimi 
kishte të bënte me perceptimin 

e publikut, për problemet në 
mjedis që e shqetësonin me 
tepër. Në përgjigjet e të anket-
uarve  vihet rese problemet 
më shqetësuese janë  ndikimi 
në shëndet i produkteve të 
përditshme, ndotja e ujit, sjellja 
e individëve kundër mjedisit 
ndotja e tokave bujqësore dhe 
të tjera. Sipas këtij studimi të 
kryer rezulton gjithashtu se 
qytetarët mendojnë se faktorët 
mjedisorë dhe ekonomike 
ndikojnë në cilësinë e jetës së 
tyre në një masë të madhe dhe 
gati të barabartë. Studimi është 
kryer me 1360 pyetësorë, dhe 
më shumë se dy të tretat e të 
intervistuarve, 69.1% e tyre, 
mendojnë se progresi i vendit 
bazohet në mënyrë të barabartë 
në kriteret sociale, mjedisore 

dhe ekonomike duke mbështe-
tur kështu parimet e zhvillimit 
të qëndrueshëm. 
Nga Partia Demokratike për të 
prezantuar programin morën 
pjesë pjesëtarë të Departa-
mentit të Mjedisit, më në krye 
Prof. Dr. Jamarbër Malltezi. Ai, 
pasi tregoi disa problematika 
që haset sot mjedisi, prezantoi 
programin e Partisë Demokra-
tike për mjedisin nëse kjo forcë 
do të arrij që të marrë pushte-
tin. Përfaqësuesi i PD tregoi se 
programi i kësaj partie ka 26 
pika me anë të të cilave do të 
rregulloj gjendjen e mjedisit. 
Por organizatat u treguan të 
pakënaqura me këtë program, 
pasi sipas tyre duhet që të jetë 
më i plotë dhe më i zgjeruar, siç 
janë dhe problemet e mjedisit 
sot në Shqipëri. Më poshtë 
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Lëvizja politike “Lista e 
Barabartë” e drejtuar nga 
Ben Blushi, në datën 15 
qershor zhvilloi një takim 
për të prezantuar programin 
e saj politik për zgjedhjet e 
25 qershorit. Në këtë takim 
morën pjesë dhe organizata 
mjedisore të rrjetit ECIM si: 
Milieukontakt Albania, Qendra 
“Grupimi Ekolëvizja”, Togeth-
er for Life, Ekomjedisi si dhe 
organizata të tjera mjedisore 
si: Qendra Eden, EcoAlbania 
et. Kjo parti prezantoi të gjithë 
programin e saj dhe debatoi 
për disa çështje mjedisore me 
organizatat pjesëmarrëse. Në 
programin e saj një prej pikave 
kishte të bënte me mjedisin, në 
të cilin thuhej se mjedisi është 
një ndër problemet kryesore 
në Shqipëri. Partia Lista e 

Barabartë, në pjesën për mjedi-
sin kishte renditur disa pika me 
të cilat pretendon se do të zg-
jidh gjithë problematikën nëse 
ajo do të vij në pushtet. Por në 
mendojmë se aq pika nuk janë 
të mjaftueshme pasi proble-
met në Shqipëri janë shumë 
të më mëdha. Por kjo parti 
gjatë diskutimeve u shpreh se 
programi i saj për mjedisin 

është shumë i zgjeruar dhe na 
premtoi se do ta prezantojnë 
atë me organizatat mjedisore. 
Javën e ardhshme organizatat 
mjedisore të rrjetit “ECIM”, të 
mbështetura nga REC Shqipëri 
dhe të financuara nga Qeveria 
Suedeze do të organizojnë një 
takim me LIBRA-n për t’u njo-
hur më gjerësisht me program-
in e saj.

LIBRA organizatave mjedisore: Kemi një program për mjedisin

po ju sjellim të plotë, të gjithë 
programin me të gjitha pikat të 
Partisë Demokratike.
1. Referendum për çështjen e 
Importit të Mbetjeve. Duhet 
të dëgjojmë zërin e ekspertëve 
dhe të qytetarëve.
2. Mbështetje për Referendum 
vendor. NDAL kafshimit të 
mushkërive tona! Asnjë metër 
nga lulishtet, Parku Rinia dhe 
3. Parku i Madh i Tiranës për 
parkingje, apo betonizime që 
paraqiten si objekte sociale!
4. Përpjekje për krijimit e Fon-
dit të Mjedisit (dhe pyllëzimit) 
që mund të jetë buxhetor ose 
jo, përmes skemave “Debt-for-
nature sëap” ose për mestear 
dhurave nga buxheti.
5. Zhdukja e “gjobaxhinjve” 
mjedisore që terrorizojnë 
bizneset veç për ryshfet.
6. Heqja e detyrimit për leje 
mjedisore për dyqanet e vogla 
në zonat e banuara
7. Stop shfrytëzimit të 
shtretërve te lumenjve për 
inerte
8. Stop prerjeve te paligjshme 
të pyjeve
9. Eleminimi hotspoteve mje-
disore– 0 hotspote mjedisore të 
ajrit dhe 0 hotspotet e ujërave 
të ndotura.
10. Monitorim mjedisor 
adekuat në gjithe pikat kufitare 
për ndalimin e ndotësve.
11. Monitorim sistematik i 
cilësisë së ajrit në qytete dhe 
cilësisë se karburanteve duke 
forcuar masat ndëshkimore për 
krimet mjedisore
12. Monitorim mjedisor 
adekuat (cilësi ajri, ndotësit 
e baseneve ujore, zhurmat, 
erozioni ujor dhe tokësor, 
eutrofikimi në liqene dhe gjiret 
e mbyllura, etj.) 
13. Aksesi publikut ne rapor-
tet e VNM dhe raporteve të 
monitorimit për subjektet. Stop 
djegies së mbetjeve urbane në 
fushate hapura – mbështetje 
për trajtim te mbetjeve urbane 
në përputhjeje me Direktivat e 
BE dhe legjislacionin vendas.

14. Transpozim i legjislacionit 
Evropian që adresojnë cilësinë 
e ujit dhe të ajrit, menax-
himin e mbetjeve, mbrojtjen 
e natyrës, ndotjen industriale, 
kimikatet, ndryshimet klima-
tike, zhurmat dhe mbrojtjen 
qytetare.
15. Ndotësi paguan! –Disiplin-
imi i ndotësve dhe monitorim 
rigoroz i burimeve ndotëse për 
te siguruar përputhshmërinë e 
standardet Evropiane.
16. Detyrim për impiant 
trajtim i ujërash të ndotura për 
çdo zonë turistike bregdetar.
17. Përgatitja e hartës dhe listës 
së rreziqeve mjedisore në gjithë 
vendin.
18. Mbështetje për nxitje mje-
disore sh, eficenca e energjisë 
apo përdorimi burimeve të 
pastra energjie.
19. Plan Veprimi për trajtimin 
me seriozitet të mbetjeve të 
rrezikshme përfshi mbetjet 
spitalore.
20. Hartim strategjie dhe plan 
veprimi për adaptim ndaj 

ndryshimeve klimatike
23. Nxitje e turizmit mjedisor 
dhe me bazë natyre me fonde 
për pastrimin e territorit dhe 
për mirë menaxhim ne zonave 
të mbrojtura mjedisore.
24. Infrastrukturë mjedisore 
për mbetjet, ujërat e ndotura 
dhe vijën bregdetare. Disa 
plazhe do tentohet të futen ne 
iniciative“Blue Flag” për cilësi 
të shkëlqyer mjedisore.
25. Mbështetje për projekte 
mjedisore të shoqërisë civile 
dhe grupeve komunitare.
26. Rishikim i politikës dhe 
legjislacionit të koncesioneve të 
HEC-eve duke forcuar standar-
det për mbrojtjen e natyrës.
27. Reforma ne administratën 
e mjedisit duke punësuar të 
diplomuar vetëm në shkencat 
mjedisore dhe dhënë shanse 
më të mëdha specialisteve të 
rinj.
28. Rishikim i zonave të 
mbrojtura për të qene të për-
puthshme me kategorizimet 
sipas IUCN, financimi dhe 

zbatimi i planeve të menax-
himit të tyre si dhe planeve të 
veprimit të biodiversitetit.
 Por edhe pse u 
prezantua ky pro-
gram me disa pika 
të cilat sipas PD 
janë më nevralgjiket 
dhe duhet ndërhyr-
je e menjëhershme, 
përsëri gjykojmë se 
ka disa probleme. Ky 
program duhet që të 
detajohet më shumë 
mbi metodologjinë 
e realizimit të tyre. 
Nuk është caktuar një 
fond se si ky projekt 
do të zbatohet, pasi të 
gjithë duan të dinë se 
sa para do u kushtoj 
mbrojtja e mjedisit.



Nga Dorina Reçi -Shoqata 
“Together for life”

Lumi Drin është lumi më i gjatë 
i trojeve shqiptare. Ai derdhet 
në Detin Adriatik, afër Lezhës 
dhe në lumin e Bunës, degë që 
u formua pas një përmbytjeje 
në shekullin XIX. Drini formo-
het afër qytetit të Kukësit me 
bashkimin e dy degëve kryesore 
të tij: Drinit të Bardhë që buron 
afër Pejës, Kosovë, dhe Drinit të 
Zi që buron nga Shën Naumi, 
Maqedoni. Për shkak të liqeneve 
artificial të krijuar, si ai i Fier-
zës, Komanit, e Vaut të Dejës, 
një pjesë e Drinit është bërë i 
lundrueshëm. Megjithatë, përm-
bytjet në zonën e Lezhës janë të 
përvitshme edhe sot e kësaj dite. 
Ndotja masive e ujërave të Lumit 
Drin po sjell dëme të jashtëza-
konshme për florën dhe faunën 
edhe në Lagunat e KuneVainit 
dhe Bregdetin e Shëngjinit në 
Lezhë, vende ku derdhen ujërat e 
këtij lumi. Prej vitesh ujërat e zeza 
dhe të bardha bashkohen në tuba-
cione të mëdha me dalje në këtë 

Kanalizimet e ujërave të zeza në Lumin Drin, makthi i qytetarëve
Gazeta e rrjetit ECIM

Organizatat e rrjetit ECIM 

lum. Edhe pse është ngritur kjo 
problematikë prej vitesh tashmë, 
depozitimi i ujërave të zeza 
dhe mbetjeve urbane po sjellin 
pasoja shëndetësore dhe impakt 
negativ turizmit në Lezhë. Qytet-
arët ankohen për aromën e pa-
këndshme në të gjithë gjatësinë e 
tij dhe shtimin e insekteve gjatë 
stinës së verës. Qytetari P. R. flet 
për gazetën “Shëndet+”: “Unë e 
kam shtëpinë buzë Drinit dhe, jo 
vetëm unë, po të gjithë banorët 
e pallatit jemi të shqetësuar për 
aromën e keqe dhe mushkonjat 

që sa vijnë e shtohen. Gjatë verës 
nuk guxojmë as të hapim dritaret 
për këto dy arsye, prandaj jemi 
të detyruar të ndezim kondi-
cionerët duke na sjellë kështu 
edhe shpenzime ekonomike 
familjare. Vullnetarisht jemi 
munduar me organizime komu-
nitare të dezinfektojmë zonat 
afër banesave tona, por jemi të 
vetëdijshëm se kjo nuk mund të 
mbulohet për gjithë vijën e lumit 
që përshkon qytetin dhe fsha-
trat”. Pak kohë më parë Bashkia e 
Lezhës deklaroi se ka përfunduar 

impianti që trajton ujërat e zeza 
të qytetit, por, pamja që të ofrojnë 
fotot, dëshmojnë të kundërtën. 
Vetëm për një distancë shumë të 
shkurtër të lumit, e cila përfshin 
qytetin nga zona e stadiumit e 
deri poshtë zonës së ishtregut, 
gjenden katër dalje të ujërave të 
zeza. Përpos këtyre tubacioneve të 
mëdha të kanalizimeve, ndotjes së 
këtij lumi u shtohen edhe qytetarët 
e pandërgjegjshëm të cilët hedhin 
mbeturina, duke e rënduar akoma 
më shumë situatën. Në muajin 
qershor, u zhvillua për herë të 
parë (risi për këtë qytet) sporti 
i garave me kajak. Z. Ardian 
Laçi, drejtori Arsimit, Turizmit 
dhe Sportit në Bashkinë Lezhë, 
është shprehur në këtë aktivitet: 
“Lumi Drin, si vlerë e çmuar e 
Bashkisë Lezhë, të shfrytëzohet 
nga të rinjtë dhe të kthehet në 
një traditë të bukur kombëtare 
por edhe më gjerë”. Nëse Lumit 
Drin do i shtohen aktivitetet 
kulturore dhe sportive, a është 
kjo pamja që do u ofrohet qytet-
arëve dhe turistëve?!

Forumi i mendimit të lirë

Në takimin mes banorëve të 
Elbasanit dhe kandidatëve për 
deputetë të Partisë Social-
iste,  diskutohet që t’i binden 
njerëzit t’u japin votën, ne fla-
sim që t’i bindim politikanët 
të bëjnë më shumë për mjedi-
sin dhe qytetarët që të kërko-
jnë prej deputetëve që të bëjnë 
më shumë për ajrin, ujin dhe 
ushqimin që hanë. Besojmë se 
ky është bashkëpunimi më i 
mirë mes politikës, qytetarëve 
dhe shoqërise civile.

Aktivitetet e FML : Forumi 
i Mendimit te Lirë ka zhvil-
luar takime informuese dhe 
sensibilizuese me përfaqë-
sues të komunitetit për të 
identifikuar problemet më të 
mprehta në fushën e mjedisit 
në qarkun e Elbasanit, konk-
retisht në bashkitë Elbasan 
dhe Gramsh. Ne kemi marrë 
pjesë në takimet elektorale të 
realizuara nga dy partitë më të 
mëdha, PD e PS, duke kërkuar 
nga kandidatët për deputetë 
përfshirjen në programet e 
tyre të problemeve mjedis-

ore si dhe duke u kërkuar 
banorëve që të diktojnë votën 
e tyre nga fakti se çfarë do të 
bëjnë ato për mjedisin.  Akti-
vitetet e realizuara:  Identifi-
kimi i problemeve mjedisore 
në zona të ndryshme të dy 
bashkive dhe sugjerimi i tyre 
tek partitë politike. Printimi 
dhe shpërndarja e 4 mijë 
fletëpalosjeve me slogane 
e mesazhe për votuesit  
Pjesëmarrja në 5 takime 
elektorale me kandidatët e PS 
dhe PD.

Kandidatëve të PS në Elbasan u kërkohet më shumë vëmendje për mjedisin


