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Anesti Barjamemaj, Ekolëvizja Inceneratorët nuk e zgjidhin dot
problemin e menaxhimit të mbetjeve
“Sot ky incenerator mbledh vetëm mbetje të Bashkisë së Elbasanit, tani për tani fshatrat 
i hedhin ku të munden. I lënë në mëshirë të fatit. Nuk ka rregull që të hedhin mbetje”

Inceneratoret falimentojnë
riciklimin dhe industrinë e vendit

Në kohën kur Qeve-
ria Shqiptare po synon 
ndërtimin e incenera-
torëve, shumë ekspertë 
janë kundër. Financimet 
shumë të kushtueshme të 
impianteve të djegies, nuk 
bindin ricikluesit, ambi-

entalistët dhe qytetarët. 
Teknologjia që përdoret 
për djegien e mbetjeve 
dhe mënyra se si bëhet 
asgjësimi është një tjetër 
problem. Kreu i Shoqatës 
së Ricikluesve, z. Vullnet 
Haka, i kontaktuar nga 

Ekolëvizja na ka treguar 
mendimin e tij për çështjen 
e riciklimit dhe menaxhim-
it të integruar të mbetjeve.
Mendimi për incenera-
torët
Kështu siç është nisur po 
shkohet drejt asgjësimit 
të riciklimit. Ata po men-
dojnë që ta zgjidhin prob-
lemin me djegie dhe nuk 
u intereson shumë. Mund 
të kenë instaluar impi-
ant ndarjeje, por mbetjet 
shkojnë të përziera, që për 
ricikluesin nuk bëjnë më. 
Mbetjet duhen ndarë në 
burim dhe duhet të shko-
jnë të ndara. 
Ka rënë riciklimi
Që kur është futur incen-
eratori, një kompani i bën 
të gjitha. Pasi kjo kompani 
merret me riciklimin, me-
naxhimin dhe asgjësimin 
e mbetjeve. Nuk dërgo-

hen më plastika në kom-
paninë e riciklimit. Ne u 
kemi kërkuar që mbetjet 
që mund të riciklohen të 
na i shesin, pasi kanë më 
shumë vlerë sesa djegia. Na 
kanë thënë që do na i japin 
neve ricikluesve, por ende 
nuk është bërë kjo gjë. 
Ndarja në burim
Mbetjet tani ndahen në 
landfille dhe në impiante 
të djegieve, por këtu cilë-
sia është shumë e keqe 
pasi nuk mund të riciklo-
hen më. Shumica e mbet-
jeve është kontaminuar 
dhe nuk vlen më. Prandaj 
është themelore ndarja në 
burim. Ato vlera që plas-
tika ka shkojnë me djegie. 
Ne kërkojmë që mbet-
jet e plastikëve të mos 
digjen më dhe tu shkoj 
ricikluesve, pasi vlerat e 
riciklimit janë më të shum-
ta se djegia.

Inceneratorët janë një problem 
shumë i madh që po përhap-
en me shpejtësi në Shqipëri. 
Deri tani Shqipëria numëron 

një impiant djegieje të ndërtuar dhe 
disa të tjerë në proces. Inceneratori 
i Elbasanit ka shumë probleme dhe 
shumë enigma se si ai punon. Sipas 
ekspertëve, inceneratorët nuk janë 
një politikë e zhvillimit të qëndrue-
shëm, pasi për 5 apo 7 vite  do të 
dalin nga përdorimi, pasi teknologjia 
që përdoret nuk do të lejohet më. 
Kjo për arsye se në botë është hequr 
me kohë se nuk është në standar-
det e Bashkimit Evropian. Në lidhje 
me çështjen e inceneratorëve kemi 
zhvilluar një bisedë me specialistin 
e mjedisit dhe Kryetarin e Klubit 
Ekologjik, Ahmet Mehmeti, i cili na 
tregon disa të vërteta për incenera-
torin e Elbasanit.
A ndahen plastikët për riciklim, a 
i merr kompania e riciklimit plas-
tikët, a seleksionohen? Inceneratori 
i merr mbetjet nga ndërmarrja e 
Elbasanit apo është vetë si ndërmar-
rje që i mbledh?
Ka një ndërmarrje për problemin e 
mbetjeve. Më duket është kontrak-
tuar me tender. Qeveria i jep lekë 
një ndërmarrje për grumbullimin e 
mbetjeve, por nga  tjetër ajo finan-
con dhe inceneratorin. Kostoja është 
shumë e lartë, por shumë e lartë  
është dhe në vendet e tjera e krahasu-
ar me landfillet dhe me riciklimin e 
mbetjeve. 
Nga inceratori pretendohet se ka 
ndarje të mbetjeve, sa e vërtetë 
është? 
E keqja e madhe është se nuk ka 
transparencë për shoqërinë civile. 
Nuk jepet asnjë informacion, nuk 
lejohet që të vizitohet. E kam vizituar 
në kohën që po ndërtohej. Tani duhet 
një leje e posaçme për tu futur. 

Një njeri i besuar brenda në land-
fill më ka thënë se nuk bëhet asnjë 
seleksionim. Merren me një herë 
futen dhe digjen. Atje digjet i njomi 
me të thatin. Digjen plastikat me 
temperatura që nuk janë të për-
shtatshme. Kështu siç bëhet atje, nuk 
zbatohet temperatura për të mos 
pasur ndotje.  Po të jetë për mua e 
para fare dhe prioritet  duhet të jetë 
riciklimi. Riciklimi i jep fund çfarë-
do lloj dileme për mbajtjen pastër të 
mjedisit.
Hiri që del nga djegia, ku depozito-
het?
Si rregull duhet të depozitohet në 
vende të caktuara larg ujërave që të 
mos ketë ndikim. Edhe këtë nuk e 

dimë fare, pasi kur kam pyetur një 
person përgjegjës në incenerator, nuk 
më ka thënë asnjë përgjigje. Tek fus-
ha e vjetër ata kanë bërë një vend ku i 
hedhin edhe herë pas here atje del erë 
e keqe dhe marrin masa duke mbyl-
lur dritaret. Mbajtja sekret e punës, 
ka vet rrezik pasi ndalon publikun të 
monitoroj.  
Ndërmarrja që mbledh mbetjet, ka 
dhe detyrim që të mbledh edhe në 
fshatra? 
Sot ky incenerator mbledh vetëm 
mbetje të Bashkisë së Elbasanit, tani 
për tani fshatrat i hedhin ku të mun-
den. I lënë në mëshirë të fatit. Nuk 
ka rregull që të hedhin mbetje. Ky in-
cenerator djeg vetëm mbetjet e qytetit 

të Elbasanit, nuk i sjell as Peqini dhe 
as Cërriku.  Në të ardhmen mund 
dhe duhet ti sjellin në këtë incener-
ator dhe këto qytete, që të ketë një 
menaxhim më të mirë të mbetjeve. 
Agron Lamko: Mbetjet digjen në  
kushte të këqija, ndikojnë në shën-
detin e njeriut
Debati për inceneratorët ka përfshirë 
shumë aktor të ndryshëm, të cilët 
e njohin shumë mirë këtë problem. 
Një prej tyre është specialisti Agron 
Lamko, i cili deklaron se mbetjet në 
Shqipëri nuk kanë një menaxhim të 
mirë. Në një prononcim të shkurtër  
Lamko deklaron se  në Elbasan mbet-
jet digjen me 90 gradë dhe kjo është 
shumë e rrezikshme për banorët e 
zonës dhe jo vetëm. 
“Shteti paguan ndërmarrjen që ka fit-
uar për grumbullimin e mbetjeve, kjo 
ja çon inceneratorit, paguan prapë 
shteti inceneratorin. Nuk lejohet të 
shikohet inceneratori i Elbasanit nga 
anëtarët e Këshillit Bashkiak. Është 
furrë me një furrë, teknologji e vjetër, 
djegie në temperaturë 900 gradë. 
Hirat hidhen në rrugë sipërfaqësore, 
ndërkohë që duhet të jenë nën-
tokësore. Këto mbetje nuk përdoren 
në bujqësi për pleh, ato janë mbetje të 
një qyteti industrial. Plehu behët kur 
seleksionohet lënda organike. Hira 
ka metale të rënda sepse përqendro-
het nga djegia”, ishte kjo përgjigja e 
Agron Lamkos.
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Poli t ika mjedisore e nesërme 
f i l lon,  s i  ndahen paratë sot

DEBATI NË KUVEND

Rrjeti ECIM kërkoi 
te ishte pjesëmar-
rës në diskutimin e 
buxhetit në Komi-
sionin Parlamen-
tar të Veprimtarive 
Prodhuese, Treg-
tisë dhe Mjedis-
it, kërkese që u 
pranua nga Parla-
menti. Ky diskutim 
u realizua në datën 
6 Nëntor.

Si do të ndahen dhe 
përdoren paratë pub-
like për zhvillimin 
ekonomik dhe kul-

turor të vitit të ardhshëm? Këtë 
na e tregon plani buxhetor i 
Qeverisë i cili këto ditë është 
në diskutim në komisionet 
parlamentare. Sigurisht që nga 
mënyra e shpërndarjes se bux-
hetit të Qeverisë përcaktohet 
edhe politika e zhvillimit në 
vitin e ardhshëm si dhe në 2 
vitet e tjera në vazhdim.
Rrjeti i shoqatave mjedis-
ore ECIM monitoron dhe 
avokon problemin e politi-
kave mjedisore të zhvillimit 
të qëndrueshëm në vendin 
tonë, në kuadrin e Programit 
SENiOR-II, zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga 
Ambasada Suedeze.
Përcaktimi i buxhetit për vitin 
e ardhshëm konkretizon dhe 
mënyrën e zhvillimit të vendit. 
Sado të flitet për mbrojtjen e 
mjedisit dhe zhvillimin e qën-
drueshëm, shifrat e buxhetit 
tregojnë qartë se sa dhe si ajo 
do të realizohet.
Duke e vlerësuar këtë moment 
si pikënisjen konkrete të zbati-
mit të politikave mjedisore, 
Rrjeti ECIM kërkoi të ishte 
pjesëmarrës në diskutimin e 
buxhetit në Komisionin Parla-
mentar të Veprimtarive Prod-
huese, Tregtisë dhe Mjedisit, 
kërkesë që u pranua nga Parla-
menti. Ky diskutim u realizua 

në datën 6 Nëntor.
Paraprakisht, pjesëtarë të rr-
jetit u njohën dhe diskutuan 
projekt buxhetin e qeverisë për 
vitin 2018 duke ftuar në këtë 

diskutim dhe ekspert të fush-
ës z. Arben Malaj (ekonomist 
dhe ish ministër i financave). 
Analiza u orientua në har-
timin e buxhetit ndaj zbatimit 
të politikave mjedisore dhe 
të zhvillimit të qëndrueshëm. 
Dolën dy drejtime që ne men-
duam t’i sugjerojmë komisionit 
parlamentar: E para ishte ri-
alokimi i buxhetit që qeveria 
parashikonte për incenera-
torin e Tiranës drejt zbatimit 
të menaxhimit të integruar 
të mbetjeve dhe e dyta për-
forcimi i buxhetit në drejtim të 

parandalimit të pasojave  nga 
ndryshimi klimatik nëpërmjet 
mbjelljeve të pyjeve. Sugjerimi 
i parë argumentohej me faktin 
që investimi në djegien e mbet-
jeve që ka filluar në Elbasan 
dhe vazhdoi në Fier, nuk është 
në përputhje me strategjinë e 
menaxhimit të mbetjeve, nuk 
përputhet me detyrimin ndaj 
Bashkimit Evropian dhe nuk 
përbën një zhvillim të qën-
drueshëm në menaxhimin e 
mbetjeve, problem  i madh  
mjedisor, social dhe ekonomik 
për vendin.
Pikërisht këto dy sugjerime u 
paraqitën dhe para Komisionit 
Parlamentar nga përfaqësuesit 
e Rrjetit dhe me gjerë: Xhemal 
Mato, Valbona Mazreku, Men-
tor Kikia, Ermelinda Mahmutaj 
dhe Elena Beta.
Diskutimi kaloi nga shifrat 
konkrete të buxhetit në politik-
en mjedisore të menaxhimit të 
mbetjeve. Ndërkohë që të gjithë 
përfaqësuesit e shoqërisë civi-
le përforcuan njëri pas tjetrit 
argumentet kundër financimit 
të djegies së mbetjeve, si një 
politikë  jo e qëndrueshme dhe 
që bie ndesh me strategjinë dhe 
ligjin e menaxhimit të inte-
gruar të mbetjeve, drejtuesi i 
Komisionit parlamentar, Eduart 
Shalsi e vlerësoi këtë proces si 
një metodë të mirëpranuar nga 
politikat mjedisore dhe vuri në 
diskutim strategjinë e menax-
himit të mbetjeve si dhe ligjin 
përkatës të cilat, sipas tij, po 
rivlerësohen.
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Masakra mjedisore në Shushicë, Bashkia e
Selenicës përdor lumin për mbetjet
Anesti Barjamemaj, Ekolëvizja

Sipas dëshmive të banorëve 
mësuam se aty hidhen 
mbetjet e çdo lokali që 
është aty afër. Nga Bashkia 
Selenicë sot (Komuna Kotë 
dikur), është lejuar ndot-
ja dhe nuk është vendosur  
asnjë gjobë. 

NDOTJA E LUMENJVE

Ndotja e lumenjve 
tashmë është një 
problem i ditur. 
Shumë bashki 

të përballura me mungesë 
fondesh, lejojnë hedhjen 
e mbetjeve urbane dhe jo 
vetëm, në shtratin e lu-
mit. Por ka dhe bashki të 
cilat me vetëdije të plotë 
hedhin vet mbetjet në 
lumë. Problemi më i madh 
qëndron në fshatra, pasi 
lumenjtë janë shumë afër 
dhe fondet janë më të pak-
ta. Lënia në hije nga qeve-
ria dhe mos vëmendja për 
fonde për krijimin e land-
filleve apo impianteve të 
riciklimit ka sjell masakra 
mjedisore. 
Në shumicën e rasteve që 
ka në të gjithë Shqipërinë, 
ne po ju sjellim foto nga 
lumi Shushicë, aty ku 
mbetjet janë të pranishme 
në shumë pjesë të shtratit 
të tij. Në fotot e shkrepura 
duket qartë që mbetjet janë 
të hedhura prej kohësh aty 
dhe janë në masë të madhe. 
Për të mësuar më shumë 
pyetëm disa prej banorëve 
të fshatit Kotë (fshati ku 
kalon lumi dhe ku mbi-
zotëron ndotja). Sipas 

dëshmive të tyre mësuam 
se aty hidhen mbetjet e 
çdo lokali që është aty afër. 
Nga Bashkia Selenicë sot 
(dhe Komuna Kotë dikur), 
është lejuar ndotja dhe 
nuk është vendosur asnjë 
gjobë. Banorët treguan se 
kjo pjesë e lumit dhe për-
roit është koshi i për një 
pjesë të madhe të fshatit. 
Problemi që zgjerohet 
Të gjitha këto mbetje në 
muajt e vjeshtës dhe të 
dimrit, kur reshjet janë të 
shumta dhe prurjet e ujit 
të mëdha, rrëmben dhe 
mbetjet pasi niveli i ujit 
rritet. Të gjitha këto mbet-
je nga rrjedha e lumit shko-
jnë në det dhe ndotja kalon 
në një nivel më të lartë. Të 
gjithë institucionet që pa-
guhen për menaxhimin e 
mbetjeve, janë në dijeni të 
këtij problemi dhe e lejojnë. 
Por më e keqja është hedhja 
nga vet bashkia në shtratit 
e lumit. Banorët na treguan 
se bashkia mbledh në ka-
zanët në fshatra dhe më 
pas me makinë i shkarkon 
në shtrat të lumit, në afërsi 
të urës që lidh disa fsha-
tra. Sipas informacioneve 
që kemi nuk është faturuar 
asnjë gjobë nga Ministria e 

Mjedisit për institucionin 
përgjegjës. Këta të fundit 
justifikohen me mungesën 
e fondeve, për këtë masakër 
mjedisore.
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Forumi Mendimit të Lirë

Ndotje 

Lumi Erzen është kthyer në 
depon më të madhe të mbet-
jeve spitalore. Prej vitesh 
me ligj, të gjitha spitalet dhe 
klinikat, paguajnë kompanitë 
e zgjedhura nga institucionet 
shtetërore të shëndetësisë, të 
bëjnë asgjësimin e mbetjeve 
spitalore. Por pavarësisht ligjit 
dhe fondeve që shpenzohen, 
mbetjet spitalore përfundojnë 
në Erzen. Pjesa më e madhe e 
tyre shkon atje prej lumenjve 
që kalojnë nëpër Tirane. Min-
istri i Mjedisit, Blendi Klosi e 

pa nga afër krimin mjedisor. 
“Një paralajmërim u dha për 
të gjithë shkelësit e ujërave në 
vendin tonë dhe konkretisht 
800 bizneset të cilat nuk res-
pektojnë kontratat e tyre dhe 
lejet mjedisore gjatë ushtrimit 
të aktivitetit buzë lumenjve”, 
tha z. Klosi. Klosi tha se ndot-
jen në Erzen nuk e shkakto-
jnë banorët e zonës dhe se 
ndotësit do të ndëshkohen. 
“Ndotësit do të ndëshkohen 
maksimalisht pasi krimet mje-
disore janë krimet më të egra 
ndaj shoqërisë”, tha ministri.

Lumi Erzen, lumi i mbetjeve spitalore

Mbetjet  në Porto Romano kanë 
rrethuar Universi tet in e Durrësi t

Problematika

Magdalena Cara, Ekomjedisi

Shumë pranë kësaj fushe të 
grumbullimit të mbeturinave 
urbane ndodhet një pjesë 
e mirë e auditorëve të 
Universitetit të Durrësit

Në një sipër-
faqe prej rreth 
50.000 m2 
grumbullohen 

në Porto Romano Mbetjet 
e Durrësit, Shijakut e Ka-
vajës. Nuk ka asnjë menax-
him të tyre nga Bashkia 
e Durrësit, por ka thjesht 
njerëz të varfër dhe kafshë 
shtëpiake që konsumojnë 
atë çfarë i shpëton dje-
gies. Fatkeqësisht, pjesë 
e mbetjeve janë gomat 
dhe plastikët, djegia e të 
cilave liron dy komponime 
shumë të rrezikshme për 
shëndetin e njerëzve diok-
sinat dhe furanet.
Shumë pranë kësaj fushe 
të grumbullimit të mbe-
turinave urbane ndodhet 
një pjesë e mirë e audi-
torëve të Universitetit të 
Durrësit. 
Asnjë zë nga shoqëria ci-
vile, studentët apo spe-
cialistët apo vetë Bashkia 
Durrës nuk ndikon mbi 
qeverinë tonë për të nde-
zur dritat jeshile për të 
bërë një zgjidhje bashkë-
kohore apo minimumi për 
të ndaluar djegien e mbe-
turinave. 
Si mundet të helmohet 
në këtë mënyrë një ndër 
qytetet më të preferuara 
turistike të Shqipërisë!  

Asnjë zë nga shoqëria 
civile, studentët apo spe-
cialistët apo vetë Bashkia 
Durrës nuk ndikon mbi 
qeverinë tonë për të nde-
zur dritat jeshile për të 
bërë një zgjidhje bashkë-
kohore apo minimumi për 
të ndaluar djegien e mbe-
turinave.
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Qendra EDEN

Zbulohen nivelet të Mërkurit 
në gratë e moshës riprodhuese

Studim

Mërkuri, një metal neu-
rotoksik, është gjetur 
në nivele të larta në të 
gjitha rajonet botërore 

në gratë  e moshës riprodhuese, 
sipas një studimi të kryer nga IPEN 
(rrjeti global i shëndetit publik dhe 
mjedisit) dhe Instituti i Kërkimeve 
të Biodiversitetit. Gratë në ishujt 
e Paqësorit dhe në komunitetet 
pranë zonave të minierave të arit 
në Indonezi, Kenia dhe Mianmar 
u gjetën të kenë nivele mesatare të 
mërkurit shumë herë më të larta se 
sa nivelet e këshilluara për shënde-
tin sipas Agjencisë Amerikane të 
Mbrojtjes së Mjedisit. Hulumtimi, 
Mërkuri në Gratë e Moshës Riprod-
huese në 25 Vende, u ndërmor për 
të matur prevalencën e Mërkurit në 
peshën trupore në nivele që mund 
të shkaktojnë dëme neurologjike 
dhe organike. Mërkuri në trupin 
e nënës mund të transferohet në 
fetusin e saj gjatë shtatzënisë, duke 
e ekspozuar zhvillimin e fetusit 
tek neurotoksina e fuqishme. Ky 
studim është i pari i këtij lloji 
për të përzgjedhur sa më shumë 
vende dhe rajone dhe duke vënë 
në qendër të vëmendjes gratë e 
moshës riprodhuese. Hulumtuesit 
nga IPEN koordinuan marrjen e 
mostrave të flokëve nga 1044 gra 
të moshës riprodhuese në 37 vende 
shpërndarë në 25 shtete në 6 kon-
tinente. Analizat  kryera nga BRI, 
zbuluan se 36% e grave të marra në 
kampionim kishin nivele mesatare 
të Mërkurit mbi nivelin e këshil-
luar për shëndetin sipas EPA që 
është 1ppm, mbi të cilat mund të 
ndodhin dëmtime të trurit, hum-
bje të IQ , dëmtim të veshkave 
si dhe dëmtime kardiovaskulare. 
Studimi zbuloi gjithashtu se 53% e 
mostrës globale të femrave kishin 
nivel të Mërkurit shumë se 0.58 
ppm, një nivel i lidhur me fillimin 
e dëmtimit neurologjik të fetusit. 

Studimi zbuloi ndjeshëm rritjen e 
përqendrimeve të Mërkurit në flokë 
të grave në shumë rajone të botës 
lidhur me tre shkaqet mbizotëruese 
të ndotjes së Mërkurit: termocen-
tralet me qymyr (një nga burimet 
kryesore globale që ndot oqeanet 
me Mërkur i cili  grumbullohet në 
peshq), miniera ari artizanale në 
shkallë të vogël (ASGM) dhe ven-
det e ndotura lokale nga industritë 
e ndryshme që lëshojnë Mërkur në 
tokë, ujë dhe ajër. Gjetjet kryesore:
1.Në ishujt e Paqësorit, i cili është 
larg nga të gjitha burimet indus-
triale të Mërkurit, por ku njerëzit 
konsumojnë peshk si burim pri-
mar të ushqimit, 85.7% kanë 
tejkaluar kufirin prej 1 ppm, ku 
shumica e grave maten tre herë 
më shumë se standardi amerikan i 
EPA.
2.Më tepër se gjysma e grave të 
kampionuara në Indonezi, Kenia, 
Mianmar dhe Paraguai treguan 
nviel Mërkuri mbi 1 ppm në ko-
munitetet të cilat jetojnë në saj të 
minierave të arit. Duke përjashtu-
ar Paraguain, ku peshku nuk është 
lëndë e parë e proteinave, 81% e 
grave treguan nivel mbi 1ppm, 
ndërsa gratë në dy vende të In-
donezisë treguan nivele të Mërku-
rit mes tre dhe nëntë herë më 
shumë se standard i lejuar sipas 

Agjencisë Amerikane të Mbrojtjes 
së Mjedisit .
3.Një në pesë gra në komunitetet e 
studiuara pranë zonave të industri-
alizuara kanë nivele merkuri mbi 1 
ppm. Kjo përfshin gratë në Nepal, 
Nigeri dhe Tajlandë, ku vendet e 
ndotura ndotin tokën, ujërat dhe 
burimet ushqimore. Përveç kësaj, 
gratë pranë vendeve të ndotura në 
Shqipëri, Kili, Kazakistan, Nepal 
dhe Ukrainë treguan nivele me-
satare mbi 0.58 ppm. “Ky studim 
ilustron kërcënimin global të 
ndotjes së Mërkurit për gratë dhe 
fëmijët e shumë kombeve të ishul-
lit të Paqësorit dhe për shumicën 
e grave të përfshira në minierat 
artizanale të arit në shkallë të 
vogël”, tha Lee Bell, hulumtuesi 
kryesor i studimit nga IPEN. 
“Nivelet shumë të larta të Mërku-
rit që gjenden në flokët e shu-
micës së këtyre grave tregojnë për 
nevojën urgjente për veprim për 
të çrrënjosur termocentralet me 
qymyr dhe tregtinë ndërkombëtare 
të Mërkurit që furnizon minierat e 
artë në shkallë të vogël, dy shkaqet 
më të rëndësishme të ndotjes nga 
Mërkuri”.   Në muajin Shtator, qe-
veritë nga e gjithë bota u mblodhën 
në Gjenevë, Zvicër për të diskutuar 
hapat e ardhshëm për traktatin e ri 
ndërkombëtar, ligjërisht të detyrue-

shëm, Konventën e Minamatës mbi 
Mërkurin. Hulumtimi nënvizoi 
nevojën për udhëzime për të identi-
fikuar vendet e ndotura me Mërkur, 
për të monitoruar Mërkurin në pe-
shën trupore dhe për të ndërmarrë 
veprime për të kufizuar burimet 
primare të ndotjes së Mërkurit 
– termocentralet me qymyr dhe 
Minierat artizanale të arit/ASGM.
Yuyun Ismaëati, Udhëheqëse e 
IPEN për Minierat e arit /ASGM 
dhe fituesja e çmimit Goldman, 
komentoi: “Miliona gra dhe fëmijë 
në komunitetet pranë minierave 
të arit me Mërkur janë dënuar me 
një të ardhme ku Mërkuri dëmton 
shëndetin e të rriturve dhe dëmton 
trurin e zhvillimit të pasardhësve 
të tyre. Për sa kohë që vazhdon 
tregtia me Mërkur, gjithashtu do të 
vazhdojë edhe tragjedia e Mërkurit. 
” Ky studim nënvizon rëndësinë e 
bashkëpunimit global për të adre-
suar ndotjen e Mërkurit “, tha Dr. 
David Evers, Drejtor Ekzekutiv dhe 
Drejtues i kërkimit shkencor në 
BRI si dhe bashkautor i studimit. 
“Ndotja e Mërkurit është e kudog-
jendur në sistemet detare dhe në 
ujërat e ëmbla nëpër botë. Pikat e 
nxehta biologjike të Mërkurit janë 
globalisht të zakonshme dhe lidhen 
me një sërë aktivitetesh njerëzore. 
Për këto arsye, është e rëndësishme 
që ne të vazhdojmë përpjekjet e 
biomonitorimit për të përcjell ndi-
kimet e mundshme në komunitetet 
lokale dhe mbi mjedisin në mënyrë 
që të vlerësojmë efektivitetin e 
Konventës së Minamatës”. Banorja 
e Ishujve Cook, Imogen Ingram 
e Aleancës për Qëndrueshmërinë 
e Ishullit mësoi se nivelet e saj të 
Mërkurit ishin dy herë e gjysmë 
më shumë se standardi i këshillu-
ar për shëndetin sipas Agjencisë 
Amerikane të Mbrojtjes së Mjedis-
it. “Është me të vërtetë alarmante 
të mësosh se ke nivele të larta të 
Mërkurit toksik në trupin tënd dhe 
si rezultat,  ti pa e ditur, i ke kalu-
ar fëmijës tënd Mërkur “, komentoi 
ajo. “Ndotja me Mërkur në Ishujt 
e Paqësorit është e lartë, sepse 
konsumojmë peshq, por unë nuk 
dua të më thuhet që mos konsumo 
peshk.  Është koha të ballafaqohe-
mi me të.”


