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Menaxhimi i mbetjeve është një ndër prob-
lemet kryesore për qytetet e mëdha. Tirana 
gjithmonë e ka vuajtur këtë pjesë, pasi pop-
ullsia sa vjen dhe rritet çdo vit. Ndërmarrja 
e pastrim gjelbërimit e varur nga Bashkia e 
Tiranës, gjithmonë është atakuar se nuk ka 
kryer punën e saj, por  nga ana e saj thuhet 
e kundërta. Gjithmonë ka pasur debat mes 
qytetarëve dhe bashkisë  për menaxhimin 
e mbetjeve. Gjatë vëzhgimit që kemi bërë 
për një javë, ka rezultuar se kazanët e pleh-
rave janë të tej mbushur, dhe të pa pastru-
ar. Bashkia nga ana e saj, është munduar të 
shtoj investimet në këtë fushë, pasi është 
problem shumë i madh. Në fund të vitit 
2016 nisi zbatimi i një projekti që drejtohej 
nga bashkia për mirë menaxhimin e mbet-
jeve. Bashkia e Tiranës, në bashkëpunim 
me bashkinë e Veronës lidhën një kontratë,  
duke krijuar një kompani e cila quhet “Eco 
Tirana”.  Në fillim të 2016 kjo kompani nisi 
zbatimin e projektit, duke filluar inves-
timin me ndërrimin e kazanëve të mbet-
jeve. Në zona të ndryshme të Tiranës nisi  
zëvendësimi i kazanëve të vjetër me kazanë 
të rinj, të cilët kishin dy ndarje. Sipas bash-
kisë qytetarët ishin të detyruar që të ndanin 
mbetjet që në shtëpi dhe më pas ti hidhnin 
në koshat e caktuar. Mbetjet do të ishin në 
dy ndarje organike dhe jo organike. Bash-
kia e Tiranës e drejtuar nga Erion Veliaj, 

nisi dhe një fushatë promovimi në rrjetet 
sociale, për të ndërgjegjësuar njerëzit për 
të bërë diferencimin e mbetjeve. Çdo ditë 
postoheshin foto që tregonin se si duhet, 
për të ndërgjegjësuar qytetarët.  U projek-
tuan dhe u transmetuan video dhe foto të 
shumta, se si duhet që qytetarët të ndanin 
mbetjet. Përveç kësaj nga bashkia nisi dhe 
projekti i administratorëve të pallateve, të 
cilët  do të kishin përgjegjësi edhe për ka-
zanët e mbetjeve. 
Roli i administratorëve
Për menaxhimin sa më të mirë të situ-
atës, administratorët e pallateve duhet që 
të monitoronin diferencimin e mbetjeve. 
Të zgjedhur me votat e banorëve të pallat-
eve, këta duhet që të mos lejonin që mbet-
jet të bëheshin bashkë, por ato të ishin të 
diferencuara që në burim për të pasur sa 
më shumë mundësi për riciklimin e tyre. 
Përveç kësaj duhet që të raportonin çdo 
ditë në bashki për kazanë të cilët  kanë 
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mbetje të bashkuara dhe banorët nuk kanë 
respektuar projektin për diferencimin e 
tyre. Një gjë tjetër që duhej bërë nga ad-
ministratorët, ishte dhe sistemi i gjobave. 
Çdo kush që nuk respektonte rregullat e 
reja duhet që të gjobitej, pasi shkaktonte 
një dëm për bashkinë. Por këto gjëra duket 
se nuk kanë ndodhur. Për të vërtetuar këtë 
gjë kemi arritur që të kapim disa foto në 
zona të ndryshme të Tiranës që vërtetojnë 
se mbetjet nuk ndahen në burim. Gjatë një 
vëzhgimi që kam bërë në pallatin ku banoj, 
shihet qartë se askush nuk respekton rreg-
ullat e reja të vendosura nga bashkia. Ka-
zanët e plehrave poshtë pallatit tim, përveç 
se janë pakësuar në numër, tashmë grum-
bullimi i mbetjeve bëhet në mënyrë më 
kaotike se më parë. Mbetjet bëhen bashkë 
si organike dhe ato jo organike. Gjatë vëzh-
gimit kam vënë re që vetëm pak  banorë, që 
në se i marrim me përqindje shkojnë deri 
në 10 % diferencojnë mbetjet që në burim. 
Kjo tregon se nisma për ndarjen e mbetjeve 
në burim që ndihmon dhe në riciklimin e 
tyre, është një dështim për bashkinë e Ti-
ranës, pasi qytetarët nuk e kanë përqafuar 
këtë nismë. 
Makinat e grumbullimit
Çdo ditë në qytet bëhet pastrimi i mbetjeve, 
që sipas bashkisë bëhet dhe diferencimi 
i tyre. Çdo ditë kalon nëpër rrugica mak-
ina që pastron kazanët, por ka vetëm një 
makinë. Gjatë vëzhgimit të bërë rezulton, 
se makina që mbjell plehrat bën bashkimin 
e tyre në një kontenier të vetëm, edhe pse 
mbetjet mund të kenë qenë të diferencuara 
në burim. Gjatë intervistave më banorë të 
ndryshëm është shprehur shqetësimi se 
edhe pse ata mundohen që të bëjnë ndar-
jen e mbetjeve përsëri ato bashkohen në 
një. Nga kompania që merret me pastrimin 
e qytetit, është vetëm një lloj makine në qa-
rkullim, e cila  grumbullon mbetjet si ato 
në kazanin blu, ashtu edhe ato të kazanit 
jeshil. Por kjo është arsyeja e dytë që bën 
që kjo nismë të dështoj. Edhe kur qytet-
arët bëjnë diferencimin e mbetjeve përsëri 
nga kompania që menaxhohet nga bashkia 
bëhet bashkimi i mbetjeve. Që do të thotë 
se diferencim të mbetjeve në burim nuk ka. 
Deklarata e Erion Veliaj në media
Në lidhje me këtë çështje kreu i bashkisë 
Tiranë Erion Veliaj gjatë një intervistë në 
emisionin “Opinion”, të Blendi Fevziut, 
deklaroi se kjo gjë nuk është e vërtetë. Sipas 
tij janë dy makina që bëjnë diferencimin e 
mbetjeve. Por kur ju treguan fotot, ku në 
të njëjtën makinë, grumbulloheshin dhe 
mbetjet nga kazani blu dhe ato nga ka-

“Nga kompania që merret me pastrimin e qytetit, 
është vetëm  një lloj makine në qarkullim, e cila  
grumbullon mbetjet si ato në kazanin blu, 
ashtu edhe ato të kazanit jeshil”
Nga Anesti Barjamemaj
Qendra Grupimi  Ekolëvizja
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Shqipëria ndodhet sot në një situatë 
politike shumë të ndryshme në raport 
me vetëm një muaj më parë. Zgjed-
hjet nxorën fituese Partinë Socialiste 
që me shumë mundësi kjo parti do të 
qeverisë e vetme për 4 vitet e ard-
hshme. Ndërkaq, deri në shtator qeve-
ria dhe strukturat administrative do të 
vazhdojnë me një kabinet që bashkon 
3-4 partitë kryesore ku me shumë 
gjasa shumica do të jenë në opozitë 
në legjislaturën e ardhshme. Pra deri 
në shtator, Shqipëria do të qeveriset 
nga një qeveri e paqëndrueshme. Dhe 
në kohëra të paqëndrueshme merren 
pa dyshim shumë vendime të paqën-
drueshme dhe me pasoja negative 
afatgjata për të ardhmen e vendit. 
Kjo situatë dhe vendimmarrjet e 
mundshme që ajo mund të sjellë 
shihen me shumë shqetësim nga 
shoqëria civile sidomos në raport me 
mjedisin por edhe me të ardhmen e 
vendit. Shoqëria civile ngre shqetë-
simin e madh për këtë situatë, pasi 
mund të shoqërohet me nënshkrim 
kontratash, licencash, koncesionesh, 
leje mjedisore etj. për interesa politike 
apo personale, por që do të dëmto-
jnë shumë mjedisin dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm. Por përse ngrihet ky 
shqetësim?
Përvoja nga rotacionet e kaluara
Problemi më i madh në admin-
istrimin e mjedisit dhe burimeve 
natyrore ka qenë periudha e tran-
zicionit të qeverive, ose siç njihet 
periudha e fjetjes. Në këtë kohë edhe 
pse shihet si një kohë që qeveria nuk 
punon, përsëri janë dhënë konce-
sione të mëdha, janë dhënë leje për 

“Faza tranzitore e ndërrimit të qeverisë,  
faza më e rrezikshme për mjedisin”!

Thirrje për shoqatat mjedisore dhe publikun

shfrytëzimin e pyjeve, minierave, lu-
menjve, territoreve në zona të mbroj-
tura etj. 
Kjo ndodh pasi titullarët në dikastere 
të ndryshme e dinë që puna e tyre 
mbaron për pak kohë dhe shpejto-
jnë të bëjnë fakt ligjor vendime të 
tilla. Nëse marrim një shembull jo 
shumë të largët, është viti 2013. Në 
periudhën tranzitore mes dy qeve-
rive, u dhanë koncesione për HEC-e, 
për shfrytëzimin e minierave, për 
akuakulturën në zona të mbrojtura etj.
Konteksti
I njëjti problem qëndron edhe sot me 
rrezikun e madh të nënshkrimit të 

zani jeshil Veliaj bëri këtë arsyetim: “ Kjo 
bëhet për arsye se administratori i pallatit 
ka vënë re që banorët  nuk kanë respektuar 
diferencimin e mbetjeve”. Sipas tij admin-
istratori ka lajmëruar kompaninë që në ato 
kazanë nuk ka mbetje të diferencuar, dhe 
janë bashkuar në një kontenier. Por më pas 
Veliaj tha se gjatë shkarkimit niste një pro-
ces tjetër ndarje. Ai në këtë intervistë tha se  
këto janë raste sporadike dhe të diferenc-
uara, dhe në pjesën tjetër të qytetit gjithçka 
vazhdon normalisht. Por gjatë vëzhgimit 
që kemi bërë rezulton se një pjesë e madhe 
e qytetit  ka probleme me menaxhimin e 
mbetjeve.  Makina grumbulluese nuk ka-
lon shpesh për të mos pasur tej mbushje të 
kazanëve të mbetjeve. Qytetarët nuk res-
pektojnë rregullat e diferencimit. Për këto 
kemi arritur që të kapim foto në shumë 
zona aty ku gjendja e kazanëve të plehrave 
është shumë e keqe, dhe hedhja e tyre është 
bërë në mënyrë kaotike. 
Nisma për diferencimin e mbejteve
Diferencimi i mbetjeve është një nismë e 
cila ka nisur që në ditët e para të marrjes 
së detyrës nga Erion Veliaj dhe adminis-
trata e re. Për gjatë gjithë kohës bashkisë ju 
desh që të lobonte emrin e një kompanie 
italiane, Verona, e cila tashmë është part-
nere me bashkinë. Por shumë zyrtarë të 
lartë na kanë treguar se  kjo kontratë është 
bërë pa marrë mendimin e publikut, e ka 
bërë pa tender, e ka bërë pa pyetur se cila 
është mënyra më e mirë. Kjo vërtetohet 
edhe nga bisedat që këmi bërë me banorë 
të ndryshëm, të cilët na thanë se nuk dinin 
asgjë  për nismën deri kur kanë parë nisjen 
e punëve në terren. Por një pyetje tjetër që 
lind është: A nuk e bënte dot një kompani 
shqiptare, e cila do zgjidhej me konkurrim? 
Është e pa mundur që të mos ketë një kom-
pani shqiptare e cila, mund të ishte fituese 
me konkurs për menaxhimin e mbetjeve?  
Kjo tregon se po vazhdohet akoma me filo-
zofinë që bashkia, nuk është vetëm pjesë e 
zgjidhjes por është edhe pjesë e problemit. 
Për arsye se bashkia merret me si ndahen 
mbetjet, si transportohen dhe se si menax-
hohen mbetjet. Bashkia duhet të rrijë si ar-
bitër për të parë se si menaxhohen pasi janë 
të tjerë që janë për atë punë. Nëse bashkia 
merr pjesë në këto tendera, kujt do ti jap 
llogari, vetvetes?  Kjo është një nga gafat më 
të mëdha, pasi edhe pse kanë kaluar 27 vite 
përsëri është e njëjta filozofi, e trajtimit të 
mbetjeve. Ne jemi në menaxhimin më të 
keq të mundshëm të mbetjeve urbane.

kontratave problematike. Tashmë janë 
dy parti që menaxhojnë disa ministri, 
por që nga rezultati i zgjedhjeve ato 
kanë kaluar në opozitë. Për shkak se 
kanë humbur zgjedhjet, për përfitime 
personale dhe për shumë arsye të 
tjera, mund të ndodh që të nënsh-
kruhen kontrata në dëm të interesit 
publik. 
Sezoni veror
Një tjetër problem që ndikon negativ-
isht në këtë fazë tranzitore është dhe 
sezoni veror. Gjatë viteve të kaluara 
kemi parë që partia në pushtet në këtë 
kohë, duke qenë se të gjithë janë me 
pushime,  ka nënshkruar kontrata në 
dëm të mjedisit.
Rekomandimi
Bëjmë thirrje: Për të gjitha organiza-
tat e shoqërisë civile mjedisore, për 
qytetarët, si dhe mediat që të jenë 
vigjilentë për veprimet e shtetit në 
këtë periudhë. 
Edhe pse nuk mundemi dhe nuk kemi 
asnjë kompetencë që ta legjitimojmë 
që shteti të mos punoj me kapacitetin 
e tij të plotë, ne duhet të përpiqemi që 
të ndalojmë të nënshkruaj kontrata 
me rëndësi të veçantë dhe projekte af-
atgjata, për të cilat ka dyshime si dhe 
të mos jepen leje të tjera për HEC-e. 
Të mos lejohen lejet mjedisore te tipit 
A dhe B (që kanë ndikim të madh 
në mjedis), por vetëm lejet e tipit C. 
Gjithashtu duhet pasur kujdes për 
vendimet që mund të marrin ministri 
të tjera të cilat kanë lidhje direkt ose 
indirekt me menaxhimin e burimeve 
natyrore, këtu përfshihen Ministria 
e Mjedisit, Ministria e Zhvillimit Ur-
ban, Ministria e Bujqësisë, Ministria E 
Ekonomisë dhe Ministria e Energjisë.  

Letër e hapur 

Shoqëria civile ngre 
shqetësimin e madh 
për këtë situatë, pasi 
mund të shoqërohet 
me nënshkrim kon-
tratash, licencash, 
koncesionesh, leje 
mjedisore etj. për in-
teresa politike apo 
personale, por që do 
të dëmtojnë shumë 
mjedisin dhe zhvil-
limin e qëndrueshëm
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Gjatë periudhës 20 maj – 20 qershor 
2017, ne, 30 organizata mjedisore 
ndërmorëm një iniciativë për të 
vëzhguar fushatën e zgjedhjeve të 
përgjithshme parlamentare të 25 
qershorit 2017 për të studiuar dhe 
kuptuar ofertën politike të subjekteve 
pjesëmarrëse mbi çështjet që lidhen 
me mjedisin, mbrojtjen e tij. Mjedisi 
është një tërësi çështjesh që lidhen 
drejtpërdrejtë me faktorë bazë të jetës 
në planet, dhe ndikojnë po ashtu, ose 
në mënyrë të tërthortë në hartimin 
dhe zbatimin e duhur të politikave 
publike sektoriale dhe ndërsektoriale.
Nga studimi i dokumenteve të 
publikuara nga subjektet politike 
pjesëmarrëse, si programe, deklarata, 
opinione e komunikime, gjatë periud-
hës në fjalë, konstatojmë përfundimet 

DEKLARATË PËR SHTYP 
Partitë politike që garuan në zgjedhjet 
e 25 qershorit, nuk shprehën interes 
për çështjet mjedisore

e mëposhtme në lidhje me mjedisin:
i.Subjektet politike që garojnë pëR 
zgjedhjet e përgjithshme parlamentare 
2017 në Republikën e Shqipërisë nuk 
japin një përgjigjje konkrete në pro-
gramet dhe/ose platformat e tyre për 
reduktimin e pasojave negative nga 
avancimi i infrastrukturës së trans-
portit [ujor, rrugor, ajror] në nivel 
lokal dhe kombëtar në Shqipëri;
ii.Subjektet politike respektive prano-
jnë situatën shqetësuese në lidhje me 
mbrojtjen e pyjeve dhe lumenjve në 
Shqipëri.  Megjithëse në disa zona të 
vendit, madje edhe të mbrojtura, janë 
realizuar ose projektuar ndërhyrje 
në mjedis duke ndikuar negativisht 
në biodiversitet, përmes ndërtimit të 
HEC-eve , resorteve turistike, ven-
dosjes së incineratorëve për mbetjet, 

qëndrimi i subjekteve nëse nuk mun-
gon, është minimalist: Ato shprehen 
se do të ndëshkojnë subjektet kur nuk 
respektojnë kontratat e punëve për 
realizimin e këtyre ndërhyrjeve, pa 
detajuar masa konkrete për mbrojtje 
të burimeve natyrore në fjalë;
iii.Subjektet politike nuk ofrojnë një 
përgjigjje për reduktimin e pasojave 
negative nga avancimi i infrastruk-
turës së teknologjisë së telekomunik-
acionit, dhe prodhimit të energjisë në 
Shqipëri;
iv.Subjektet politike nuk japin përg-
jigje mbi masat urgjente konkrete 
kundër ndotjes  mbi normat e ajrit në 
Tiranë dhe çdo qëndër tjetër urbane 
që rrezikohet njësoj;
v.Pavarësisht nga dështimet, subjek-
tet politike pjesëmarrëse në zgjedhje 
2017 nuk kanë një përgjigje në lidhje 
me administrimin e duhur në nivel 
kombëtar dhe lokal, në kohë dhe me 
efiçencë të emergjencave civile (fat-
keqësi natyrore dhe/ose të shkaktuara 
nga njeriu) në Shqipëri;
vi.Në lidhje me administrimin e 
mbetjeve, importimin dhe riciklimin 
e tyre, higjenën në hapësira publike, 
çlirimin e CO2 nga mjetet e papër-
shtatshme të transportit publik dhe 
privat në nivel bashkie, përgjigjja e 
subjekteve politike, mbetet e kufizuar 
në anullimin e ligjit ekzistues për 
mbetjet dhe avancon deri në një alter-
nativë të dytë për një moratorium të 
importimit të mbetjeve. Bujqësia është 
një temë e rëndësishme e përfshirë 
në disa prej programeve të subjek-
teve të studiuara. Identifikohen masa 
dhe prioritete në sektor, megjithatë 
pikëprejet e sektorit me çështje kritike 
si siguria ushqimore, përdorimi i qën-
drueshëm i produkteve për mbrojtjen 
e bimëve, mbrojtja e shëndetit publik 

nga preparatet kimike, mbeten të pa-
trajtuara, ose të detajuara në mënyrë 
gjenerike.
vii.Subjektet politike në asnjë prej 
dokumenteve të shqyrtuara nuk 
paraqesin masa dhe instrumente 
konkrete për të respektuar/garantuar 
të drejtën e shtetasve për informim 
mbi çështje mjedisore dhe vendim-
marrjen përkatëse, si një e drejtë e 
shprehur në kushtetutë dhe e garan-
tuar edhe në bazë të angazhimeve 
shtetërore përmes ratifikimit të in-
strumenteve ligjore ndërkombëtare.
Nisur nga këto konstatime dhe 
problematika e evidentuar, komuni-
kimi i mangët i subjekteve politike 
pjesëmarrëse në zgjedhje, ne organi-
zatat mjedisore, antare të 4 rrjeteve 
ECIM, Mbrotja e Natyrës, Një sy për 
Mjedisin, Menaxhimi i Shërbimeve 
Mjedisore, shprehim shqetësimin tonë 
që megjithë problematikën mjedis-
ore tashmë të njohur, kjo tematikë 
gjen një vend të pamjaftueshëm në 
programet dhe platformat politike të 
zgjedhjeve të përgjithshme parlamen-
tare në Republikën e Shqipërisë.
Ndërkohë konfirmojmë angazhimin 
tonë serioz për të monitoruar 
zbatimin e programeve të subjekteve 
politike fituese në zgjedhje, vendim-
marrjen në çdo nivel të qeverisjes si 
pjesë e vëzhgimit, informimit dhe 
diskutimit publik mbi çështje mjedis-
ore me interes për të gjithë.
Kjo analizë realizohet nga organizata 
Milieukontakt Shqipëri  në kuadër 
të projektit: “Informim-Komunikimi 
mbi politikat mjedisore për zhvillim 
të qëndrueshëm”, si pjesë e programit 
SENiOR - II, i cili zbatohet nga Qen-
dra Rajonale e Mjedisit  REC Shqipëri 
me mbështetjen financiare të Qeverisë 
Suedeze.

Nga Milieukontakt

Vendgrumbullimi i mbetjeve urbane 
në Porto Romano të Durrësit është 
kthyer në një bombë ekologjike për 
qytetin bregdetar që çdo ditë e më 
shumë shton prodhimin e mbetjeve, 
veçanërisht gjatë sezonit turistik.
Nga djegja në natyrë e tyre, përfshirë 
goma dhe plastikë, emetohen gaze 
toksike mjaft të dëmshme, ndërsa 
institucionet publike vijojnë të jenë 
të pafuqishme për të ndryshuar këtë 
realitet.
Megjithëse jashtë çdo kushti për të 
kryer funksionin e tij, Durrësi do të 
vijojë të përdorë këtë vendgrumbul-
lim edhe në të ardhmen e afërt.
Buxhetet e pakta të bashkive Durrës, 
Shijak dhe Krujë mbajnë peng 
zbatimin e projektit.
Kompania italiane që fitoi tenderin e 
Ministrisë së Mjedisit për ndërtimin 
e landfillit në Manzë nuk ka gjetur as 
mbështetjen e bashkisë së Durrësit, 
më e madhja në qark, për të shlyer 

detyrimet për çdo ton mbetjesh që do 
të depozitohet.
Aktualisht, bashkia e Durrësit shpen-
zon rreth 50 mijë euro në vit për 
mbetjet urbane, ndërsa me futjen 
në punë të landfillit të Manzës de-
pozitimi dhe përpunimi i mbetjeve 
llogaritet të kërkojë një fond prej 2 
milion eurosh në vit, fond që bashkia 
e konsideron të papërballueshëm.

Mbetjet urbane dhe djegia e tyre në qytetin e Durrësit
Shkrim nga organizata Ekomjedisi Durrës



Gjashtë hapa për përgatitjen 
e studentëve të ardhshëm

Gazeta e rrjetit ECIM

Në një kohë sfidash në shkallë globale, 
nga ndryshimet klimatike në trazirat 
shoqërore, gjenerata e ardhshme ka 
nevojë për një edukim revoluacionar 
për të drejtuar shekullin e turbullt 
përpara.
Instituti Worldwatch EarthEd: Re-
thinking Education on a Changing 
Planet paraqet rrugën për mësimin e 
ardhshëm-të gatshëm.
“Ne duhet të riprojektojmë arsimin 
për t’i mësuar studentët që të bëhen 
kampionë të qëndrueshmërisë,” 
shpjegon Erik Assadourian, drejtori 
i projektit EarthEd. “Pothuajse si e 
rëndësishme, arsimi duhet t’i bëjë stu-
dentët më elastik ndaj ndryshimeve 
që janë të mbyllura në të ardhmen e 
tyre- duke ofruar shumëllojshmëri të 
aftësive të jetës dhe aftësive të përbal-
limit.”
Mëposhtë janë gjashtë hapat e World-
watch-it për krijimin e një sistemi 
arsimor i cili është i përqëndruar 
në ndërtimin e një shoqërie të qën-
drueshme të gatshme për t’u përshtat-

ur me një planet në ndryshim:
1. Rrënjosja e një ndjenjë varësie 
nga Toka. Mësimdhënia e studentëve 
ekologjik, aftësia për të kuptuar siste-
met natyrore që e bëjnë të mundur 
jetën në Tokë, është pjesë kyçe e rev-
olucionit të arsimit. Por të mësuarit 
për varësinë tonë në Tokë në aspektin 
akademik nuk është e mjaftueshme. 
Fëmijët duhet të luajnë, mësojnë dhe 

të lidhen direkt me ekosistemet e 
tyre lokale, duke kultivuar një mar-
rëdhënie më të thellë me komunitetin 
e gjerë ekologjik.
2. Mësimi i ndërvarësisë. Duke 
patur parasysh se shumë nga sfidat 
e së ardhmes do të përqëndrohen në 
shpërndarjen e barabartë të burimeve 
gjithnjë e më të kufizuara dhe shër-
bimeve ekosistemike, arsimi duhet të 
kultivojë një kuptim më të thellë të 
ndërvarësisë sonë me njerëzit tanë, 
pavarësisht dallimeve në kulturë, 
besim, ngjyrë, gjini ose drejtimit sek-
sual.
3. Kultivimi i kreativitetit. Për 
shkak se zgjidhja e sfidave komplekse 

Përktheu Klara Leka, Grupimi Ekolëvizja 

që do të vijnë do të kërkojë ide të 
reja, arsimi duhet t’i japë përparësi 
kreativitetit. Loja, duke filluar nga 
eksplorimi i terreneve sportive dhe 
peizazheve në krijimin e arteve dhe 
projektimin e eksperimenteve shken-
core, është një element kyç në zhvil-
limin e këtij kreativiteti.
4. Gërmoj në të mësuarit e thellë. 
“Mësoni si të mësoni” na bën më 
elastik, më të përshtatshëm dhe më në 
gjendje për të menaxhuar surprizat që 
na hedh e ardhmja.
5. Ndërtimi i aftësive jetësore. 
Aftësitë e jetës kërkojnë një përzierje 
të të menduarit kritik, inteligjencës 
sociale dhe emocionale dhe krijim-
tarisë. Aftësitë e jetës mund të përf-
shijnë një shumëllojshmëri të aftësive, 
duke përfshirë gatimin dhe kop-
shtarinë, mësimin e gjuhëve, edukim-
in gjithëpërfshirës të seksualitetit dhe 
trajnimin profesional.
6. Qëllimi për udhëheqje në 
qendër të Tokës. Udhëheqja në qendër 
të Tokës është aktualizimi i plotë i ar-
simit, për fuqizimin dhe inkurajimin 
e studentëve për të punuar energji-
tikisht për të ndërtuar një të ardhme 
të qëndrueshme dhe për t’u përgatitur 
për tranzicionet e vështira përpara. 
Shkollat mund t’u mësojnë studentëve 
të marrin role aktive si avokatë, 
organizatorë, sipërmarrës social dhe 
udhëheqës të të gjitha llojeve.

Dyndja e viteve të fundit drejt lumenjve, 
(pasi i gërryen dhe i mbaruan me iner-
tet) ,për të ndërtuar hidrocentrale, ka 
krijuar probleme serioze me mjedisin si 
për faunën, ashtu edhe për florën. Dhe 
gjithë kjo dyndje synon për njërën anë 
të medaljes: përfitime të leverdishme 
ekonomike. Këtu nuk do të analizojmë 
si i marrin lejet mjedisore nga dora ‘e 
ngrohtë’ dhe ‘zemërgjerësia’ e Ministrisë 
se Mjedisit. Ky është një kapitull tjetër. 
Problemin që duam të ngremë është, sa 
i plotësojnë dhe i respektojnë ato dety-
rime që kanë subjektet të përcaktuar në 
lejen mjedisore. Ndofta jam i gabuar, por 
kam vërejtur se as edhe një detyrim më 
të thjesht, siç është ajo e rikuperimit të 

mjedisit që kanë zhveshur, nuk bëjnë pa 
të tjerat. Le të ndalemi te një shembull 
konkret: te hidrocentrali privat , në krah 
të majtë të Hidrocentralit 1 të Bistricës. 
Kushdo që kalon në aksin rrugor Sa-
randë-Gjirokastër, do t’i bie në sy pamja 
jo e këndshme e krijuar pas ndërtimit të 
këtij hidrocentrali privat. Mes bimësisë 
se dendur të gjelbërt të Sirakatit dallohet 
‘plaga’ e madhe e gërmimit. Këtu fillon 
prezantimi i keq. “Problemi thotë spe-
cialisti i mirënjohur i Pyjeve dhe Mjedisit 
Kristo Kauri,  nuk është thjesht marrja e 
lejes mjedisore nga Ministria e Mjedisit, 
por procedurat, rregullat, detyrimet që 
kërkohen të ndiqen, të zbatohen dhe të 
respektohen në realizimin e veprës nga 

çdo subjekt. Kam përshtypjen, dhe kështu 
është, se asnjë nga këto detyrime mje-
disore nuk respektohen e nuk zbatohen. 
Thjesht për ta prioritet ka vetëm përfitimi 
sa më i lart ekonomik, në djall lë të vejë 
mjedisi. Dhe specialisti sqaron: “300 
metra kub dhe ka ikur nga pllaja dhe për-
fundoi në lumë (merrni me mend edhe 
dëmtimet në gjallësat), asnjë rikuperim 
të mjedisit të gjelbërt që u shkatërrua, 
d.m.th. prishjen e gjithë ekosistemit. Se 
ajo është zinxhir, nga ndryshimi i rrjed-
hjes së ujit, ndikimi te gjallesat, të mjedis-
it. Pra është zinxhir, dhe po u prish njëra, 
dëmtime ka në gjithë këtë zinxhir. Pra, 
siç e shikoni, mjedisi e paguan. Dhe pas 
mjedisit jeta e njeriut. Pas gjithë kësaj që 
thamë, asnjë impenjim nga institucionet 
përgjegjëse. Nuk e shikon këtë policia 
pyjore e Bashkisë Finiq? A nuk është 
në kompetencë të saj? Po inspektorati i 
Ministrisë së Mjedisit? Vetëm të lëshojnë 
leje janë? Dhe me e domosdoshëm: duhet 
të këtë bashkërendim dhe bashkëpunim 
mes tyre. Ka ardhur koha që me lejen 
mjedisore para, të kontrollohen një për 
një të gjitha detyrimet që ka një subjekti. 
Lidhur me këtë problematike kur një 
investitor i bën “qorra’” vendimmarrësit 
lokale dhe ca më tepër komunitetin e 
banorëve; specialisti i pyjeve Kristo Kauri 
shprehet: “Nuk jam kundër ndërtimit të 
HEC, por jam që të përcaktohen stan-
darde, modele, të studiohen e miratohen 
zonat e zhvillimit të qëndrueshëm, çdo 

projekt e ndërtim të gjej ekuilibrat midis 
mbrojtjes së natyrës, mjedisit dhe zhvil-
limit. Të investojmë për të ardhmen dhe 
mirëqënien tonë, por mos të ndryshojmë 
e tjetërsojmë natyrën dhe vetë jetën tonë. 
Vlerësimet e ndikimit në mjedis të mos 
jenë qesharake, të papërgjegjshme dhe të 
plotësojnë vetëm dëshirat e investitorit, 
por të jenë studime të thelluara dhe të 
kryera nga specialiste pasionant që nuk 
mungojnë. Nuk mjafton vetëm një ditë, 
një javë, një muaj, një vit për të lexuar e 
kuptuar natyrën, të fshehtat dhe ekuili-
brat e saj, por nevojiten mbi tre vjet për 
të bërë një Vlerësim të Ndikimit Mjedis-
ore, me vëzhgime, monitorime, analiza, 
studime, fotografime etj,  të bazuara në 
standarde.  Praktikes, “shpejt e shpejt”, 
Kauri i jep këtë koment: “Nuk mund 
të vendosësh fatin e Luginës Valbonës, 
Vjosës, Langaricës, Bistricës të krijuara 
për miliona vjet me një firmë të papërg-
jegjshëm për tr minuta. Përrenjtë dhe 
lumenjtë e luginave janë venat e tyre që i 
japin jetë njeriut, florës,  faunës, habitat-
eve dhe miliarda organizmave që ndod-
hen në luginë. Këto ndërtime të pastudi-
uara sjellin pasoja të pariparueshëm në 
prishjen e ekuilibrave, humbje me qindra 
specie, habitate, humbje peizazhi dhe 
zhvendosje të popullësisë.”
Detyrimi nuk mbaron me dhënien e lejes 
mjedisore. Vërtet kemi nevojë për dritë e 
të ardhura, por jo “dritë’” të na shkatërro-
jë jetën.

Vërtet duam dritë, por jo “dritë” të na verbojë jetën
Nga Panajot BOLI,  organizata AJMMI



Jonida Mamaj-Hafizi, Koordinatore programi për 
Praktikat e Menaxhimit Mjedisor, Qendra EDEN

Ndotja nga mërkuri kushton 2 milionë deri 
në 25 milionë lekë humbje në  potencialin e 
fitimit vetëm në një komunitet shqiptar, bazuar 
në studimin e fundit të publikuar në Gazetën e 
Manaxhimit Mjedisor.1 Ky është studimi i parë i 
vlerësuar shkencërisht për të vlerësuar humbjet 
ekonomike për shkak të dëmtimit të IQ prej 
ndotjes nga mërkuri në Shqipëri dhe në 14 
vende të tjera.
Qendra EDEN kontribuoi në studimin ndër-
kombëtar me mbledhjen e mostrave të flokëve 
nga individë që jetojnë pranë Gjirit të Vlorës. 
Në këtë zonë gjendet një uzinë jo funksio-
nale klor-alkalin dhe PVC , burim mërkuri i 
cilësuar në mënyrë të veçantë në Konventën e 
Minamatës të Mërkurit, e cila detyron qeveritë 
të ndërmarrin veprime për të zvogëluar dhe 
eliminuar ndotjen nga mërkuri, për të mbrojtur 
shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Uzina ka qenë 
funksionale në vitet 1967 deri në vitin 1992 
duke përdorur teknologji bazuar në mërkur. 
Mbeturinat e fabrikës me përmbajtje mërkuri 
shkarkoheshin direkt në gjirin e Vlorës duke 
ndotur bregdetin. Gjiri i Vlorës është një zonë 
e rëndësishme peshkimi dhe peshku nga atje 
shpërndahet në qytete të tjera në të gjithë 
Shqipërinë. Uzina e cila nuk është funksionale 
aktualisht është një vend kontaminimi.
“Ky studim na jep vetëm një mostër të vogël 
të masës së dëmit që po ndodh në vende të 
ngjashme të tilla në Shqipëri. Kostoja e lartë e 
ndotjes nga mërkuri duhet të nxisë marrjen e 
aksioneve dhe vendimeve për të adresuar ndot-
jen nga burime të ngjashme në të gjithë vendin 
“, thotë  Jonida Mamaj- Hafizi, Koordinatore 
Programi pranë Qendrës EDEN. “Shqipëria 
duhet të zbatojë plotësisht Marrëveshjen e Mi-
namatës për të parandaluar ndikimin në shën-
detin e njerëzve si dhe humbjen në potencialin e 
fitimit në gjirin e Vlorës dhe të komuniteteve të 
tjera në vend.
Nivelet e mërkurit në flokët e individëve të 
marrë në studim nga zona e Gjirit të Vlorës 
arrinin 14 pjesë për milion (ppm) në 2.06 ppm. 
Njëzet e shtatë për qind e pjesëmarrësve kishin 
nivele më të mëdha se sa standardi 0.58 ppm, që 
është doza e referencës mbi bazën e të dhënave 
të sugjeruara ku efektet e dëmshme të mërkurit 
vihen re dhe në nivele më të ulëta të ekspozimit.
“Ndotja nga mërkuri  vjen me një çmim të 
madh”, thotë Joe DiGangi, PhD, këshilltar 
teknik dhe shkencor i IPEN, dhe bashkë-autor 
i studimit. “Kjo është arsyeja pse Konventa e 

Ndotja nga mërkuri i kushton komuniteteve
 humbje në potencialin e fitimit në Shqipëri
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Minamatës duhet të ratifikohet dhe të zbatohet 
plotësisht për të parandaluar impaktet tragjike 
në shëndet dhe humbjet në potencialin e fitimit 
në mijëra komunitete, si ato të përmendura në 
këtë studim. Mërkuri është një kërcënim serioz 
global për shëndetin e njeriut dhe ky studim 
tregon se ai gjithashtu imponon barrë shtesë në 
ekonomi. “
Ekspozimi ndaj mërkurit shkakton dëme në 
sisitemin nervor, në veshka dhe në sistemin 
kardiovaskular si dhe efektet më të ndjeshme 
janë gjatë zhvillimit të fetusit dhe fëmijërisë së 
hershme. Sipas Organizatës Botërore të Shënde-
tësisë, mërkuri shkakton dëmtime neurologjike 
dhe ndikon në të menduarit njohës, kujtesë, 
vëmendje, gjuhë, në aftësitë motorike dhe 
vizuale hapësinore; duke ndikuar tek fëmijët 
të cilët janë të ekspozuar ndaj metil-mërkurit 
në mitër. Ekspozimi i njeriut ndaj mërkurit 
ndodh kryesisht përmes konsumit të peshkut 
të kontaminuar. Orizi i ndotur dhe ekspozimi i 
drejtpërdrejtë ndaj avujve të mërkurit janë disa 
nga rrugët për ekspozim dhe dëmtime.
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Mostrat e flokëve për këtë studim janë mbled-
hur përmes një protokolli të standardizuar të 
mostrave të flokëve nga ana e organizatave 
me interes publik në rrjetin IPEN në vendet 
pjesëmarrëse. Qendra mjedisore EDEN është 
anëtare në rrjetin IPEN. Analiza e mostrave të 
marra u zhvillua në Laboratorin e Mërkurit në 
Institutin e Kërkimit të Biodiversitetit (BRI).
IPEN është një rrjet i organizatave jo-qeveri-
tare që punonë në më shumë se 100 vende për 
të zvogëluar dhe për të eleminuar dëmin në 
shëndetin e njeriut dhe mjedisin nga kimikatet 
toksike. www.ipen.org 
Qendra EDEN EDEN është një organizatë jof-
itimprurëse, jo politike që synon të kontribuoj 
në zhvillimin e qëndrueshëm dhe të një mjedi-
si të shëndetshëm përmes informimit, edukim-
it dhe ofrimit të shërbimeve në partneritet me 
aktorët e interesuar. www.eden-al.org 

Instituti i Kërkimit të Biodiversitetit është një 
grup jofitimprurës hulumtuesish ekologjike, 
misioni i të cilit është të vlerësojë kërcënimet 
e reja ndaj kafshëve të egra dhe ekosistemeve 
përmes hulumtimeve bashkëpunues, dhe 
nëpërmjet gjetjeve shkencore të ndikojw në 
ndërgjegjësimin mjedisor dhe për të informuar 
vendimmarrësit. www.briloon.org 

Deklarata për Shtyp nga Qendra EDEN

“Ekspozimi ndaj mërkurit shka-
kton dëme në sisitemin nervor, në 
veshka dhe në sistemin kardiova-
skular si dhe efektet më të ndjeshme 
janë gjatë zhvillimit të fetusit dhe 
fëmijërisë së hershme. Sipas Orga-
nizatës Botërore të Shëndetësisë, 
mërkuri shkakton dëmtime neu-
rologjike dhe ndikon në të mendu-
arit njohës, kujtesë, vëmendje, gjuhë, 
në aftësitë motorike dhe vizuale 
hapësinore; duke ndikuar tek fëmi-
jët të cilët janë të ekspozuar ndaj 
metil-mërkurit në mitër”


