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Morëm rrugën për në 
Kamëz, në qytetin që 
është ndërtuar së fundmi 
dhe po njeh një rritje 

shumë të shpejtë. Rruga nga Tirana për 
në Kamëz, herë dukej e gjatë dhe herë e 
shkurtër. Kjo pasi herë dukej sikur Tiranën 
e kishim lënë pas dhe herë sikur Tirana 
vazhdonte ende. Por ishte autobusi ai që 
na tregoi se mbërritëm në Kamëz. Auto-
busi ndaloi ngadalë dhe të gjithë nisën të 
zbresin. Panorama e parë që shihje ishte 
një kazan me plehra, jo brenda tij por të 
shpërndara sa andej këtej. Nisëm të ecnim 
rrugëve të qytetit, por të gjitha dukesh-
in njësoj pasi plehrat kishin mbuluar 
gjithçka. Çdo kosh ishte i tejmbushur, 
por dhe në trotuare mund të gjeje lehtë-
sisht mbetje. Kudo që të hidhje sytë do të 
shihje kazanë të tejmbushur dhe plehra të 
hedhura kuturu. Ecëm gjatë nëpër rrugi-
ca, për të gjetur një vendgrumbullim ku 
ishte i pastruar, por nuk arritëm dot pasi të 
gjithë ishin njësoj, të gjithë të tejmbushur 
dhe pa pastruar. Gjatë gjithë udhëtimit të 
shoqëronte një aromë e keqe, që vinte nga 
thellësitë e koshave e cila përhapej nga 
flladi i lehtë që frynte atë ditë. Tempera-
tura e ajrit ishte e ulët, por kazanët zienin 
nga mbetjet e depozituara prej ditësh. 
Nëse do të bëhet një studim për lashtësinë 
e mbetjeve në Kamëz, do të rezultojë një 
habi, pasi mund të jenë dhe më të lashtë 
se vet banorët. Duke ecur nëpër rrugica 
takuam një grua të moçme e cila me një 
qese në dorë po shkonte për ti hedhur në 
vendgrumbullim. Por e revoltuar tha se do 
ti hidhte në rrugë pasi kazani është plotë. 
“Të mundohem sa të dua që të ti hedh 
në kosh, nuk mundem pasi është plot e 
për plotë, do ti hedh në rrugë si gjithë të 
tjerët derisa bashkia të vij ti pastroj”, tregoi 
gruaja. Të gjithë banorët e tjerë tregonin se 
kishin kohë që nuk kishin parë makinën 
e mbetjeve që të kalonte në lagjen e tyre 
edhe pse është shumë afër qendrës. Ata 
treguan se situata sa vinte dhe përkeqëso-
hej, duke qenë se temperaturat gjatë verës 
kanë qenë shumë të larta. Një burrë i 
acaruar shpjegoi se situata nuk është e 
dëmshme vetëm për syrin, por dhe për 
mushkritë e tyre. “Mbajmë dyer dhe dri-
tare të mbyllura gjatë natës se aroma është 
shumë e keqe. Çdo natë çlirohet një aromë 
mbytëse nga kazanët, por ka pasur raste 
kur qytetarë të ndryshëm i kanë vënë zjar-
rin atyre dhe situata është  rënduar akoma 
e më shumë”, na tha Lefteri, një banor i 
Kamzës. Në gjithë udhëtimin tonë kishim 
si shoqërues një djalë që banon aty, dhe ai 
na tha një frazë që na ka mbetur në mend-
je. “Jetojmë mes plehrave, mbijetojmë, jo 
jetojmë”, tha I.C. shoqëruesi jonë, banor i 
Kamzës. Më tej duke ecur nëpër rrugica ai 
na tregoi të gjithë situatën se si kishte nisur 
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dhe se si ishte bitisur kjo gjendje shumë 
alarmante. I.C. na tha se kjo situatë ka më 
shumë se një muaj që ekziston, të gjithë 
banorët kanë filluar ankesat, por vetëm 
bashkia nuk  po e shikon ose bën sikur 
nuk e shikon. Po përshkruanim rrugicat 
dhe udhëtimit tonë po i vinte fundi, por 
na dukej sikur nuk kishim ecur fare, pasi 
panorama ishte e njëjtë. Shoqëruesi jonë 
na tregoi edhe njëherë rrugën e kthimit, 
atje ku ishte stacioni i autobusit. Autobusi 
erdhi, morëm rrugën për në Tiranë, por 
përsëri I.C. fliste për situatën, si banor i 
Kamzës, tregonte se mbijetesa  është jetesa 
e vetme e tyre në kohët e fundit. Të gjithë 
sipas tij janë të shqetësuar nëse janë infek-

tuar nga ndonjë sëmundje pasi dhe djegia 
e plehrave është e pranishme në atë zonë. 
Me shpresën se bashkia do të reagoj për 
këtë situatë dhe Kamza do të çlirohet nga 
plehrat, e mbyllëm udhëtimin tonë që na 
la vetëm shije të hidhur. 
Faktet me shifra
Situata alarmante ka bërë që problemi i 
tyre lokal, të kaloj përmasat dhe të bëhet 
kombëtar. Mbetjet që nuk mblidhen nga 
bashkia, djegia e tyre në ambiente publike 
ka qenë dhe është ende  panorama që po 
shoqëron qytetarët e Kamzës në muajt 
e fundit. Ky problem është bërë shumë 
shqetësues për banorët, pasi ndotja nga 
mbetjet është bërë shumë e madhe. Bash-
kia nga ana e saj, që është dhe përgjegjëse 
për këtë situatë është shprehur se nuk ka 
pasur fonde të mjaftueshme dhe qeveria 

qendrore nuk ka lejuar ndërtimin e një 
landfilli me kushte moderne. Por nëse 
shkon në faqen zyrtare të Bashkisë Kamëz, 
në zërat për taksat dhe investimet një pjesë 
shumë të rëndësishme e zënë fondet për 
pastrim gjelbërimin. Në buxhetin e saj 
për vitin 2017 tregohet se 1.160.000 lekë 
janë investime që shkojnë për pastrim dhe 
gjelbërim. Por edhe pse ky fond mund të 
duket jo i mjaftueshëm, nuk e justifikon 
situatën që është krijuar në muajt e fundit.  
Edhe pse fondi sërish duket i vogël, nëse 
e krahasojmë me vitet e tjera është më i 
lartë, pasi ka pasur çdo vit rritje me 10 apo 
20 %. Vitet e shkuara kur fondi ka qenë 
më i vogël sërish nuk ka qenë kjo situatë, 
prandaj bëhet edhe më e pakuptueshme. 
Nuk dihet ende se ku shkojnë fondet e 

“Në do rrugë dhe rrugicë që përshkon, në çdo cep që hedh 
hapat ndihet një aromë e keqe e plehrave që grumbullohen, 
pasi pastrimi i tyre nuk bëhet më nga Bashkia Kamëz”

pastrimit dhe pse plehrat nuk pastrohen. 
Debati i verës 
Ishte muaj gusht, ku temperaturat e larta 
kishin bërë që të gjithë të kishin mendjen 
në plazh. Por sërish një postim i Drejtorit 
të Departamentit të Mjedisit në partinë 
Demokratike, z. Jamarbër Malltezit, solli 
një reagim të madh qytetar. Një denoncim 
i Malltezit për situatën e mbetjeve bëri që 
i nxehti përvëlues i gushtit të kalohej me 
debate të shumta për këtë gjendje. Aku-
za dhe kundër akuza nga të gjitha kahet 
politike dhe përfshirja e shumë aktorëve të 
tjerë, bëri që  problemi të marrë përmasa 
kombëtare. Evidentimi i kësaj situate, solli 
dhe një valë denoncimesh të tjera ku treg-
oheshin se dhe në qytete të tjera bashkia 
flinte gjumë. 
Përplasja qytetar-bashki 
Të revoltuar nga situata banorët e Kamzës 
të mbështetur dhe nga banorë të Tiranës 
nisën një valë protestash dhe kërkonin 
takim me kreun e bashkisë, i cili në të 
gjitha rastet  u mbylli derën. Kur në për-
faqësi të banorëve kishte dhe qytetar të 
Tiranës, por të interesuar për problemin 
kombëtar, Xhelal Mziu u thoshte se nëse 
nuk je qytetar i Kamzës nuk ke të drejtë që 
të protestosh për plehrat. Kjo tregon që për 
bashkinë Kamëz problemi  i plehrave është 
lokal dhe jo kombëtar, a thua se aroma ka-
lon vetëm në territorin e Bashkisë Kamëz. 
Pa takime dhe pa rrahje idesh edhe sot sit-
uata në Kamëz është në një gjendje shumë 
të rënduar, me shpresën se buxheti i vitit 
2018 do të ndryshoj diçka. 

“Mbajmë dyer dhe 
dritare të mbyllura 
gjatë natës se aroma 
është shumë e keqe. 
Çdo natë çlirohet 
një aromë mbytëse 
nga kazanët, por ka 
pasur dhe raste kur 
qytetar të ndryshëm 
kanë vënë zjarre në 
kazanë kur situata 
është  rënduar ako-
ma më shumë”



Gazeta e rrjetit ECIM

A është i pijshëm uji në Ti-
ranë? Të huajve i ndalohet, 
ndërsa nëse je shqiptarë të 
rekomandohet. Pak njerëz 

në Tiranë pinë ujë direkt nga rubineti, 
pasi  shumica e tyre i besojnë ujit në 
shishe, biznes shumë fitimprurës; dhe 
kjo një çështje më vete diskutimi për 
cilësinë e ujit që ofron. Autoriteti që 
kontrollon ujin në Tiranë është pikër-
isht UKT-ja dhe institucionet simotra 
respektive në çdo qytet të Shqipërisë. 
Përfaqësues të UKT-së Tiranë, në 
deklarata e tyre pranojnë se cilësia e 
ujit të pijshëm që shpërndahet nga 
rrjeti operator është në përputhje 
me të gjitha standardet ligjore dhe 
ato shëndetësore. Si i tillë ai mund të 
konsumohet normalisht nga të gjithë. 
Por, të huajt që vijnë në Shqipëri 
tashmë e dinë fare mirë se cilësia e 
ujit të pijshëm s’është e standardeve të 
kërkuara, vjen me orare të reduktu-
ara si dhe sistemi i shpërndarjes së tij 
është tejet i amortizuar.
Qendra Botërore për Kontrollin dhe 
Parandalimin e Sëmundjeve rekomandon 
vaksinimin për të huajt që udhëtojnë dre-
jt vendit tonë, sepse mund të infektohen 
me Hepatin A, përmes ujit dhe ushqimit 
të ndotur në Shqipëri, pavarësisht se në 
cilin qytet  ata qëndrojnë. Sipas Bankës 
Botërore: “Uji i pijshëm dhe infrastruktu-
ra shpërndarëse në Shqipëri është tejet e 
vjetruar, e dëmtuar dhe joefikase. Rrjed-
hjet në rrjet janë të konsiderueshme dhe 
rreziku për shëndetin e popullsisë është 
i madh”. Ndërkohë UKT-ja pranon se: 
“konsumatorët duhet të kenë parasysh që 
ujësjellësi mban përgjegjësi për cilësinë 
e ujit në të gjithë rrjetin e shpërndarjes 
deri në pikat e lidhjes”. Vetë qytetarët, 
apo administratorët e pallateve duhet të 
jenë të vetëdijshëm që mirëmbajtja dhe 
pastrimi i rrjetit të brendshëm të shtëpive 
dhe depozitave personale është përgjegjë-
si e tyre. 
Sipas UKT-së, cilësia e ujit të rubinetit, 
monitorohet nga ana e UKT-së, çdo ditë 
në 16 pika të shpërndara në të gjithë 
territorin e Tiranës. Ky monitorim 
kryhet për pesë parametra kimikë dhe 
tre parametra bakteriologjik, të cilët janë 
dhe treguesit cilësor të ujit të pijshëm. 
Gjithashtu monitorohen çdo ditë 23 
pika, për klorin mbetës, i cili shërben si 
dezinfektant dhe nuk lejon kontaminimin 
e ujit gjatë shpërndarjes në rrjet. Kon-
trolle të vazhdueshme ushtrohen dhe në 
depot e ujit në qytet si dhe në stacionet 
e pompimit për parametrat kimike dhe 
bakteriologjike. Nga ana tjetër, Inspek-
torati Sanitar Shtetëror (ISSH) kryen 
monitorim dhe kontroll në 31 pika të 

Bujana Xhindoli, Milieukontakt Shqipëri

“Haraçin” e politikbërjes e 
paguajnë konsumatorët?!

qytetit në depot, vaskat e grumbullimit të 
stacioneve të pompave dhe në rezervuarët 
e shpërndarjes së ujit. Gjithashtu nga 
ujësjellësi analizohen edhe kampionet 
e ujit të sjella nga qytetarët në çdo rast 
ankimimi. Zonat e shërbimit të oper-
atorit UKT sh.a. janë Bashkitë Tiranë, 
Kamëz, Vorë. Komunat Prezë, Farkë, 
Petrelë, Krrabë, Dajt, Bërzullë, Baldushk, 
Vaqarr, Zall-Herr, Pezë, Kashar, Ndroq, 
Paskuqan. Shërbimet e operatorit janë: 
shpërndarja e ujit të pijshëm; instalimin 
e matësve; instalimin e pikëlidhjes me 
rrjetin; azhornimin e rrjetit; largimin e 
ujërave të ndotura; shitjen e ujit në bote; 
furnizimin me ujë të HEC Lanabregas.
Konsumatorët e ujit të pijshëm në Tiranë 
paguajnë aktualisht 45 lekë për metër 
kub ujë. Por kjo vetëm për shërbimin që 

u ofrohet nga ujësjellës kanalizimet, pasi 
shpenzimet e një familje për furnizimin 
me ujë përllogariten të jenë rreth 4 148 
lekë në muaj. Kjo merret në konsideratë 
edhe në raportin e Entit Rregullator të 
ujit, dorëzuar në Parlament në vitin 2016, 
i cili i referohet  të dhënave të INSTAT. 
Në raport thuhet se konsumatorët janë 
të detyruar të paguajnë për shërbimet e 
furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Në 
raport nuk përmendet kostoja shtesë si 
blerja e depozitave dhe pompave individ-
uale, shpenzimet e energjisë elektrike nga 
pompat, blerja e ujit për pirje me shishe 
etj., të cilat në vit kapin vlerën 10.000-
20.000 lekë. 
Ndërkohë, me propozimin e Bashkisë 
së Tiranës për rritjen e çmimit me 20 
lekë pretendohet se ndonëse do të rritet 
çmimi i ujit, shpenzimet mujore do të 
ulen nga 4148 lekë në 936 lekë. Pra, katër 
herë më pak, pasi do të ketë ujë 24 orë në 
rubinetin e çezmës dhe nuk do të duhet 
depozitë apo shpenzime të tjera. Që 
prej marrjes së detyrave në Bashkinë e 
Tiranës, në vitin 2015 titullarët u zotu-
an për heqjen e faturave afrofe, zona e 
Freskut, komuna Dajt apo edhe zona të 
tjera të Tiranës vazhdojnë të aplikojnë 
faturime afrove. 
Pra më shumë se dy vjet në detyrë dhe 
me gjithë zotimin e heqjes së faturave 
afrove, vazhdohet të procedohet sërish 
me to. Me rritjen e çmimit të ujit kush i 
siguron qytetarët e Tiranës për 24 orë ujë 
në ditë ashtu edhe siç pretendohet nga 
ana e Bashkisë Tiranë? Në planin e biz-
nesit të Bashkisë së Tiranës  parashikohet 
që 145 milionë euro të investohen për 
shtimin e burimeve të ujit, përpunimin 
dhe filtrimin e ujit, sistemin e transmeti-
mit dhe kanalizime. Nga kjo bashki jepen 
vetëm ndërhyrjet me vlerat përkatëse, 
por asnjë informacion se nga do të dalin 

Uji në Tiranë

gjithë këto para. Investime të tilla janë 
të rëndësishme për sasinë dhe cilësinë e 
ujit të pijshëm në qytetin e Tiranës, por 
mbetet për t’u parë se kur do të realizo-
hen këto investime dhe në cilën masë. 
Qytetarët paguajnë: kanë paguar për 
sistemin e marrjes së ujit nga rrjeti i ujës-
jellësit duke vendosur pompa kolektive 
apo personale, paguajnë për mirëmbajt-
jen e këtyre pompave, paguajnë energjinë 
elektrike. 
Me nismën e Bashkisë së Tiranës kur uji 
të vijë 24 orë në ditë të gjitha depozitat e 
vendosura do të çmontohen, ku sërish do 
të ketë kosto më vete. Për të mos folur për 
ndërtimet e reja, të cilat kur kanë real-
izuar projektet e ndërtimit të pallateve, 
kanë bërë një lidhje të vetme me rrjetin 
e ujësjellësit dhe kjo lidhje e dërgon ujin 
në depozitat e vendosura në katet e para 
të pallateve. Nëse vërtet do të ketë ujë 
24 orë, qytetarët duhet të paguajnë për 
lidhjen direkte me rrjetin e ujësjellësit, 
matësit të konsumit si edhe çmimin e ri 
të ujit. 
Konsumatori gjithmonë ka të drejtë: në 
rastin e rritjes së çmimit të ujit do të ishte 
më shumë e pranueshme që të kryheshin 
më parë investimet; më pas për cilësinë 
dhe sasinë e ujit që do të ofronte rrjeti 
UKT, Bashkia e Tiranës të rriste çmimin 
e ujit. 
Në vitin aktual UKT-ja faturon vetëm 
20% të ujit që shet. Ndërkohë çmimi i 
ujit nga 20 l/m3 që ka qenë në vitin 2000, 
shkon në 65 l/m3 në vitin 2017. Me rritjet 
e herë pas hershme përgjatë 17 viteve  
sistemi i shpërndarjes së ujit të pijshëm 
vazhdon të jetë i amortizuar, me hum-
bje të konsiderueshme në shpërndaje, 
ndotje etj. Le të shpresojmë se me rritjen 
e fundit prej 20 lekësh, pas 5 vitesh do të 
kemi luksin me furnizim 24 orësh të ujit 
të pijshëm dhe sipas standardeve.  

“Ndërkohë, me 
propozimin e Bashkisë 
së Tiranës për rritjen e 
çmimit me 20 lekë pre-
tendohet se ndonëse do 
të rritet çmimi i ujit, 
shpenzimet mujore do 
të ulen nga 4148 lekë në 
936 lekë. Pra, katër herë 
më pak, pasi do të ketë 
ujë 24 orë në rubinetin 
e çezmës dhe nuk do 
të duhet depozitë apo 
shpenzime të tjera”
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S hqipëria në vitet e fundit ka 
njohur  një zhvillim të madh 
në turizëm. Nga viti në vit 
numri turistëve vendas dhe të 

huaj është rritur, ku në shumë raste 
progresi ka qenë shumë i madh. Sipas 
përllogaritjeve numri i vizitorëve në 
sezonin e verës ka kaluar milionin dhe 
nëse vazhdohet kështu shifra do të 
dyfishohen. Por përveç turizmit veror, 
në Shqipëri  vitet e fundit është shtuar 
dhe turizmi malor, kulturor etj. Të 
gjithë për këtë fakt janë të lumtur, pasi 
turizmi tashmë shihet si një zhvillim 
për ekonominë. Nëse bëhet një lloga-
ritje e thjeshtë turizmi sjell një pjesë të 
madhe të GDP-së në buxhetin e shte-
tit. Por edhe pse ka një ndikim pozitiv 
në ekonomi, sërish duhet që të marrim 
përgjigje për disa pyetje, pasi ato na 

tregojnë rrugën nëse turizmi është 
vërtet një zhvillim i qëndrueshëm, 
apo një përfitim afatshkurtër? Qeveria 
duhet të bëj një platformë shumë të 
detajuar se si do të arrij që të përballoj 
turizmin në vitet që vijnë dhe si do 
të menaxhoj burimet natyrore që ka. 
Vendi ynë është shumë i vogël dhe re-
surset që ka mund të mbarojnë shpejt 
nëse nuk bëhet një vlerësim se si do 
të arrihet që këto të ruhen për brezat 
që vijnë. Këto janë disa nga çështjet 
që duhet të marrin përgjigje, përpara 
se të bëhen hapa të gabuar. Pasi në 
vendet e zhvilluara turizmi ekologjik 
shihet si e ardhmja dhe si një turizëm 
i qëndrueshëm. Një pyetje që duhet të 
marrë përgjigje:  A  jemi gati për tu 
përballur më këtë turizëm?
Shqipëria në botë ka filluar të njihet si 

Zhvillimi i turizmit në Shqipëri, a jemi gati për ta 
përballuar apo do vazhdojmë të ecim në kaos?
Anesti Barjamemaj Qendra “Grupimi Ekolëvizja” një vend i cili, mirëpret çdo vit mil-

iona turistë nga vende të ndryshme. 
Çdo vit shifrat pësojnë rritje, por dhe 
pakënaqësitë e vizitorëve kanë qenë 
të shumta. Kjo për një sërë arsyesh, 
duke filluar nga mos dija se si të bësh 
turizëm, tek mungesa e infrastrukturës 
dhe deri tek mosdashja për të bërë tur-
izëm. Arsyeja e fundit është se shumë 
nuk ja dinë ende vlerën turizmit. Por 
Shqipëria është një nga vendet që ka 
shumë probleme në këtë fushë pran-
daj ka lindur pyetja a jemi gati? Nga 
qeveria dhe nga njerëzit që e zhvillo-
jnë këtë industri, ka pasur gjithmonë 
ftesa për turistë. Por sërish kur fluksi 
është i madh janë dorëzuar para tyre. 
Pika e parë është dogana, ku gjith-
monë kemi parë që radhët kanë qenë 
të mëdha. Nuk kemi parë ende agjenci 
të mirëstrukturuara të turizmit. Ende 
ka mungesë guidash të mirëmenduara 
dhe të detajuara. Hoteleria është e pa 
zhvilluar, pasi shumë turistë i shikon 
me valixhe në duar sa në një derë 
në tjetrën duke kërkuar për strehim. 
Shërbimi ende lë për të dëshiruar, 
plazhet kanë probleme të shumta dhe 
në shumë vende nuk ka tabelë infor-
muese për rreziqe që mund të ketë. 
Këto janë vetëm disa nga problemet 
që duhen zgjidhur dhe më pas mund 
të themi që Shqipëria është gati për 
të pritur më shumë turistë verën e 
ardhshme. Por edhe pse me probleme 
të shumta sërish turizmi ka njohur 
zhvillime, të cilat nuk kanë qenë të 
qëndrueshme dhe herë-herë kanë qenë 
kaotike.
Turizmi zhvillim në kaos 
Në vendin tonë zonat që presin turistë 
kanë pësuar zhvillim, në shumë raste 

nuk kanë sjell zhvillim ekonomik. 
Ndërtimet kanë qenë një prej investi-
meve të cilat më shumë kanë prishur 
punë pasi popullsia është përqendru-
ar në një vend dhe ka pasur dëme të 
tjera, siç është rasti i Sarandës. Mjedi-
si është më i prekuri nga ky zhvillim, 
pasi një popullsi e madhe sjell ndotje 
më të madhe. Nëse marrim shembuj 
konkret, zhvillimi masiv  i turizmit në 
Durrës ka  bërë që plazhi në këtë vend 
të behet i papërdorshëm, pasi është 
tepër i ndotur. Por fatin e tij e kanë 
dhe qytetet e tjera të mëdha të cilat 
kanë dalje në det dhe e shfrytëzojnë 
për turizëm. Kjo ndotje ndodh pasi 
nuk është bërë një vlerësim nga shteti 
për të pasur një turizëm ekologjik, 
dhe nuk kujdeset askush për mjedisin. 
Sipas raporteve të shumta, studimeve 
por edhe vëzhgimeve në terren  rezu-
lton se ujërat e zeza në mbi 80 % të 
rasteve derdhen në det. Nuk ka ende 
një strategji për menaxhimin e ujërave 
të zeza në qytet bregdetare, duke ditur 
që fluksi i turistëve është shumë i 
lartë. Ka pasur në disa bashki inicia-
tiva për impiante të ujërave të zeza, 
por ende nuk ka asgjë konkrete. Nuk 
ka menduar askush për mjedisin. Një 
tjetër problem është keqmenaxhimi i 
mbetjeve. Nga vëzhgimi që kemi bërë 
gjatë verës rezulton se  askush nga 
bashkitë  nuk ka shtuar fonde dhe nuk 
është kujdesur për menaxhimin e tyre. 
Një shembull është Bashkia Himarë 
e cila ka në menaxhim pjesën më të 
madhe të plazheve në jug të vendit. 
Kapaciteti që punohet në dimër është 
i njëjtë që punohet dhe në verë dhe 
situata gjatë sezonit është alarmante. 
Problem tepër i madh është mungesa 
e ujit të pijshëm, kur dihet që burimet 
në Shqipëri janë të shumta. Prandaj 
themi që turizmi është në kaos dhe jo i 
qëndrueshëm. 
Shteti që nuk kujdeset.
 Fajtori i parë për  këtë situatë është 
qeveria qendrore e cila ka në dorë 
planin strategjik të zhvillimit.  Nëse 
prioritet i qeverisë është turizmi dhe 
shihet si një mundësi për të ngritur 
ekonominë, atëherë nuk do të ishte 
situata në këtë gjendje që jemi sot. 
Por mesa duket turizmi është prioritet 
vetëm në letër për qeverinë, pasi nuk 
po shihen ndërhyrje për të pasur një 
turizëm të qëndrueshëm. Kjo situatë 
bën që shumë turistë të largohen nga 
vendi ynë me përshtypje jo të mira 
për shërbimet dhe të mos kthehen më. 
Prandaj turizimi nuk është i qëndrue-
shëm dhe shumë shpejt pritet kaosi.

Bashkia e Vlorës kaloi në Këshillin 
bashkiak projektin e Planit rregullues 
të Bashkisë së Vlorës për 15 vitet e 
ardhshme me shumë debate, komente 
dhe kundërshti.
Debati u përqendrua në dy pika 
kryesore:E para ka të bëjë me trans-
parencën e Bashkisë së Vlorës lidhur 
me vendimmarrjet e rëndësishme dhe 
pjesëmarrja e qytetareve në vendim-
marrje është praktikisht zero! Ky 
projekt që kaloi në Këshillin bashkiak 
nuk është diskutuar më parë me qytet-
arët pavarësisht së kryetari i bashkisë 
deklaron se janë bere dy dëgjesa 
publike por nuk ka pasur interesim 

Miratohet Plani Rregullues i Bashkisë së Vlorës, por nuk është konsultuar me qytetarët
parë dhe njoftimet për organizimin 
e tyre nuk gjenden të publikuara në 
web e bashkisë apo në rrjetet sociale 
të saj apo njoftuara nga mediat lokale. 
Edhe organizatat e Shoqërisë Civile 
deklarojnë se janë të pa informuara 
për këto dëgjesa publike të bashkisë.
E dyta në këtë plan rregullues do të 
asimilohen mbi 555 Ha tokë, duke 
përfshirë parqe të gjelbëruara dhe 
tokë bujqësore për ti betonuar ato për 
ndërtime të ndryshme.
Ndërsa lajm i gëzueshëm është se 
fusha e gjerë ku sot grumbullohen 
mbetjet urbane të qytetit do të kthehet 
në park të gjelbëruar, veçse nuk dimë 
akoma se kur do të ndodhë kjo, mbas 
sa vitesh.

Organizaa  SEEP Vlorë

nga qytetaret për pjesëmarrje në këto 
dëgjesa ndërkohë që askush nuk i ka 
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Ndërsa shumë rajone dhe 
vende zhvillojnë indus-
trinë e tyre të turizmit, 
ajo prodhon ndikime 

të rëndësishme në burimet naty-
rore, modelet e konsumit, ndotjen 
dhe sistemet shoqërore. Nevoja për 
planifikim dhe menaxhim të qën-
drueshëm/ përgjegjës është i domos-
doshëm për industrinë që të mbijeto-
jë si një e tërë.
Ndikimet e turizmit: Ardhjet turis-
tike ndërkombëtare janë rritur nga 
25 milionë në nivel global në 1950, 
në 278 milionë në vitin 1980, në 527 
milionë në vitin 1995 dhe në 1.18 
miliard në 2016. Ata pritet të arrijnë 
1.8 miliardë deri në vitin 2030. Fatu-
ra mesatare ndërkombëtare turistike 
është mbi 700 dollarë amerikanë për 
person dhe udhëtarët kanë shpenzuar 
mbi 1.4 trilion dollarë. Udhëtimi 
dhe turizmi përfaqësojnë rreth 10% 
të totalit të Produktit të Brendshëm 
Bruto (PBB) në vitin 2016 (nëse 
përfshin biznesin e turizmit (p.sh. 
ushqim, pastrim) (7 trilionë dollarë 
amerikanë). Industria globale e ud-
hëtimit dhe turizmit krijoi rreth 11% 
të punësimit në botë (të drejtpërdre-
jtë dhe të tërthortë) në vitin 2016. Të 
paktën 25 milionë njerëz u përhapën 
mbi 52 vende të zhvendosur nga 
dhuna, persekutimi  dhe fatkeqësitë - 
faturat e turizmit në çdo vend janë të 
prekur nga kjo. Rrjedhja në turizëm 
është aq e lartë sa 80% në Karaibe (e 
çdo dollari të fituar në turizëm - 80 
cent largohet nga vendi).
Ndikimet mjedisore: Blerja lokale 
mund të arrijë një reduktim prej 
4-5% në emetimet e GHG për shkak 
të burimeve të mëdha të emetimeve 
të CO2 dhe CO2 jashtë prodhim-
it të ushqimit. Një specie e jetës së 
kafshëve ose bimëve zhduket me 
një normë prej një në çdo tre minu-
ta. 70% e gjitarëve detarë janë të 
kërcënuar. Bota perëndimore (me 
17% të popullsisë së botës) aktualisht 
konsumon 52% të energjisë totale 
globale. 1 pemë thith 2. 6 ton CO2 
në vit. Më shumë se 80% e shkëm-
binjve të koraleve në botë janë në 
rrezik. 2015 ishte viti më i ngrohtë. 
Uji i detit pritet të rritet 70 cm gjatë 
10 viteve të ardhshme. Deri në vitin 
2050 ndryshimet klimatike mund të 
çojnë drejt zhdukjes së 30% të spe-
cieve, vdekjen e 90% të shkëmbinjve 
të koraleve dhe humbjen e gjysmës 

së pyjeve të Amazonës. Që nga viti 
1970 një e treta e botës natyrore është 
shkatërruar nga aktiviteti njerëzor. 
Pothuajse 2/3 janë degraduar nga 
aktiviteti njerëzor. Numri i veturave 
në rrugë tejkalonte 1 miliardë në 
vitin 2010. Sot ajo është 1.2 miliardë 
dhe do të jetë 2 miliardë deri në vitin 
2035. Një evropian përdor 14 herë 
më shumë energji se dikush që jeton 
në Indi. Për çdo rritje të temperaturës 
prej 1 gradë mbi 34 gradë Celsius, 
rendimenti i orizit, misrit dhe grurit 
në zonat tropikale mund të bjerë me 
10%. Çdo vit ne hedhim 40 milion 
ton ndotje të karbonit në atmosferën 
tonë. Edhe pse 70% e sipërfaqes së 
tokës është ujë, vetëm 3% është e 
pijshëm.
Zgjidhje: Turizmi i qëndrueshëm ka 
të bëjë me ri-fokusimin dhe përshtat-
jen. Duhet gjetur një ekuilibër mes 
limiteve dhe përdorimit në mënyrë 
që ndryshimet e vazhdueshme, moni-
torimi dhe planifikimi të sigurojnë që 
turizmi të mund të menaxhohet. Kjo 
kërkon të mendosh afatgjatë (10, 20+ 
vjet) dhe të kuptosh se ndryshimi 
është shpesh kumulativ, gradual dhe 
i pakthyeshëm. Aspektet ekonomike, 
sociale dhe mjedisore të zhvillimit 
të qëndrueshëm duhet të përfshijnë 
interesat e të gjithë palëve të interesit 
duke përfshirë njerëzit vendas, ko-
munitetet lokale, vizitorët, industrinë 
dhe qeverinë.
Çfarë mund të bësh?
Adresimi i shqetësimeve mjedisore 
dhe sociale nëpërmjet politikave, 
praktikave dhe nismave me të tjerët.
Kërkesë për Turizëm të Qëndrue-
shëm: Ka shumë studime që për-
shkruajnë kërkesën për turizëm të 
qëndrueshëm, megjithatë, jini të 
vetëdijshëm se shumica e konsuma-

Klara Leka, Qendra “Grupimi Ekolëvizja” 

Turizmi nuk është asnjëherë i qëndrueshëm, 
por mund të punohet për ta bërë të tillë

torëve nuk do të kërkojnë opsione 
më të qëndrueshme - ata presin që 
ofruesi i turizmit të bëjë atë vetëm! 
Mbështetja e Turizmit ka ndërmarrë 
një numër studimesh për të përcak-
tuar kërkesën e përgjithshme për këtë 
temë dhe për të vlerësuar kërkesën 
për produkte të gjelbra.
8 objektivat e Zhvillimit të Mijëv-
jeçarit:
Zhdukja e varfërisë ekstreme dhe 
urisë.
Sigurimi i qëndrueshmërisë së mje-
disit.
Promovimi i barazisë gjinore dhe 
fuqizimi i grave.
Përmirësimi i shëndetit të nënës.
Ulja vdekshmërisë së fëmijëve.
Lufta e HIV / AIDS, malaries dhe 
sëmundje të tjera.
Arritja e arsimit fillor universal.
Zhvillimi i një partneriteti global për 
zhvillim.
Si ndikon kjo në industrinë e tur-
izmit?
Këto parime që u përvijuan në Fo-
rumin Ekonomik Botëror në vitin 

1999 dhe megjithëse ato lidhen me 
biznesin dhe qeverinë në një kup-
tim të gjerë, ato gjithashtu lidhen 
veçanërisht me zhvillimin e turizmit, 
pasi turizmi mund të pengojë dhe të 
ndihmojë potencialisht këto qëllime. 
Meqenëse turizmi varet nga asetet 
natyrore dhe njerëzore për promov-
imin e produktit turistik, mjedisit, 
njerëzve, sëmundjeve, vendosjes dhe 
mbajtjes së partneriteteve globale 
për zhvillim, janë të domosdoshme 
për të arritur dhe mbajtur një in-
dustri të shëndetshme. Implikimet 
e OZHM-ve duhet të konsiderohen 
nga të gjithë lojtarët në industrinë e 
turizmit.
Ekoturizmi
Ekoturizmi mund të ofrojë një kom-
binim të qëndrueshëm të mbrojtjes 
ekologjike dhe kulturore, të rrisë 
ndërgjegjësimin lokal për vlerën e 
ruajtjes së mjediseve natyrore dhe 
kulturore dhe ndihmën në zhvillimin 
ekonomik. Megjithatë shumë burime 
sugjerojnë se përpjekjet më të mëdha 
të ekoturizmit janë përqendruar drejt 
avancimit të objektivave ekonomike 
në vend të mbrojtjes së burimeve që 
tërheqin vizitorët. Ka pasur shumë 
diskutime rreth termit “ekoturizëm”, 
por është e rëndësishme të kupto-
het se janë parimet e ekoturizmit që 
janë të rëndësishme - çdo formë e 
turizmit mund të bëhet më e qën-
drueshme, por jo të gjitha format e 
turizmit mund të jenë ekoturizëm. 
Përveç kësaj, shpesh ka polemika 
nëse ekoturizmi ekziston vetëm në 
‘zonat natyrore relativisht të papreku-
ra’. Ndërsa zonat natyrore të papreku-
ra mund të jenë një pikë qendrore 
për shumicën e hulumtimeve dhe 
shkrimit të ekoturizmit, pjesa më e 
madhe e ekoturizmit ndodh në zonën 
që janë ‘prekur’ dhe shpesh janë 
shumë afër aktiviteteve ose zonave 
urbane. Parimet e ekoturizmit shpesh 
përfshijnë:
Zonat natyrore.
Përmban karakteristika edukuese dhe 
interpretuese.
Përgjithësisht, grupe të vogla.
Minimizon ndikimet negative
Mbështet mbrojtjen e zonave naty-
rore duke gjeneruar përfitime ekono-
mike për komunitetet pritëse, organi-
zatat dhe autoritetet që menaxhojnë 
zonat natyrore me qëllime konservi-
mi.
Marrë nga origjinali nga Organizata 
Botërore e Turizmit

“Ekoturizmi mund 
të ofrojë një kombin-
im të qëndrueshëm të 
mbrojtjes ekologjike 
dhe kulturore, të rrisë 
ndërgjegjësimin lokal 
për vlerën e ruajtjes 
së mjediseve natyrore 
dhe kulturore dhe 
ndihmën në zhvillimin 
ekonomik”



Shqipëria ka qenë një nga ven-
det që është prekur më shumë 
nga zjarret këtë verë. Inten-
siteti i zjarreve ka qenë shumë 

i madh në të gjitha ditët e muajve 
të fundit. Për 60 ditë më radhë nga 
Emergjencat Civile,  Policia e Shtetit 
dhe Zjarrfikëset janë raportuar raste 
të shumta të zjarreve. Sipas raporti-
meve dhe statistikave të publikuara 
mësohet se hektarët e pyjeve që janë 
djegur kanë qenë me qindra. Çdo 
ditë në Shqipëri ka pasur mbi 5 vatra 
aktive zjarri, të cilat të ndihmuara 
nga erërat e lehta dhe temperaturat e 
larta kanë bërë që masive të shumta 
pyjore të digjen. Ka pasur raste që 
pyjet që janë rrezikuar dhe më pas 
janë djegur kanë qenë qindra vjeçar 
dhe pemë frutore ose jo, që kanë qenë 
shekullore.
Shkaqet
Zjarret kanë qenë problemi më i madh 
për mjedisin këtë verë, si dhe janë 
shkaktarët e rritjes së ngrohjes globale 
dhe ndotjes në vend. Sipas raporti-
meve të Policisë zjarret në shumicën e 
rasteve janë shkaktuar nga pakujdesia 
e  njerëzve si dhe nga temperaturat 
e larta. Por në ditët e fundit shkaku 
kryesor për zjarret ka qenë zjarrëvënia 
e qëllimshme. Në javët e fundit janë 
arrestuar disa dhjetëra persona, mbi 
të cilët rëndon akuza e zjarrëvënies 
së qëllimshme. Këto arrestime kanë 
shkaktuar një debat të madh në publik, 
pasi të gjithë duke parë situatën 
me pyjet janë vënë kundër këtyre 
personave. Shumë e cilësojnë si krim 
djegien e pyjeve dhe kriminel ata që 
bëjnë këtë veprim.
Pasojat
Shqipërinë kjo vjeshtë do ta gjej me 
mijëra hektar pyje më pak se viti i 
kaluar. Shumë qytete nuk do të kenë më 
kodra të gjelbëruara rreth tyre. Shumë 
male do të jenë ngjyrë të zezë dhe jo 

Mijëra hektarë pyje të djegura në tre muajt e verës, shteti 
dorëzohet përball situatës alarmante që ka kapluar vendin 
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jeshile.  Por përveç anës estetike djegia 
e pyjeve ka sjell dhe problematika të 
tjera për vendin. Ndotja është pasoja e 
parë, pasi dioksidi i karbonit i çliruar në 
ajër ka qenë shumë i madh. Mungesa e 
gjelbërimit do të bëj që çlirimi i oksig-
jenit të jetë shumë herë më i vogël.  

Shumë kodra tashmë janë të zhveshura 
nga pyjet dhe rrezikohen seriozisht nga 
erozioni dhe qytetet rrezikohen nga 
përmbytjet. Ekonomia e shfrytëzimit të 
pyjeve do të ngel në vend, pasi nuk do 
të ketë më lëndë të parë për ta. Familjet 
që ngroheshin me dru, tashmë do të 
detyrohen që të importojnë këtë lëndë 
ose të gjejnë një mënyrë alternative që 
mund të jetë dhe më e shtrenjtë. Pra 
djegia e pyjeve ka sjell pasoja shumë 
të mëdha si në ndotjen mjedisore, 
bimësinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik.
Zgjidhja nga shteti
Qeveria shqiptare e gjendur përballë 
kësaj situate shumë alarmante, ka 
shfrytëzuar të gjitha burimet e saj si 
financiare dhe njerëzore, por nuk ka 
arritur që të rregulloj këtë situatë. 
Infrastruktura ka qenë armiku kryesor i 
qeverisë në shuarjen e zjarreve. Prandaj 
të ndodhur përballë kësaj situate, nuk 
ngelet gjë tjetër vetëm që të luten për tu 
ulur temperaturat dhe njerëzit të ndërg-
jegjësohen për të mos ndezur më pyje.
Punonjësit e angazhuar 
Në operacione për shuarjen e zjarreve 
janë angazhuar 40 punonjës zjarrfikës, 
5 automjete zjarrfikëse, 60 forca ushtar-
ake, punonjës të Pyjores e të bashkive 
dhe vullnetarë, të mbështetur edhe nga 
helikopterë.  Shifra këto të llogaritura 
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Zjarret shuajnë Shqipërinë

“Nuk dihet dëmi 
në bimësi, nuk 
dihet dëmi në 
infrastrukturë, 
nuk dihet dëmi 
në ekonomi, po 
ashtu nuk di-
het nëse ka një 
strategji për 
të përballuar 
situatën vitin 
tjetër”

për një ditë normale që ka pasur zjarre, 
por nesh llogarisim të gjithë ditët e 
verës shifrat janë shumë herë më të 
larta. 
Shpenzimet që janë kryer 
Zjarret që ranë këtë verë ishin shkatër-
ruese jo vetëm për gjelbërimin dhe 
dëmet që do të sjellin në të ardhmen për 
natyrën, por  patën dhe dëme të shumta 
ekonomike. Çdo operacion për të shuar 
zjarret, ka në kosto të caktuar e cila në 
shumë raste ka qenë tepër e lartë. Nga 
qeveria nuk ka ende një raport të plotë 
për koston që ka pasur shteti për zjarret, 
por në një deklaratë të disa ditëve më 
parë, u ngrit alarmi që buxheti po mbar-
onte. Kjo kishte bërë që qeveria të niste 
shpenzime nga buxheti shtesë, por do 
të bëheshin dhe ndryshime pasi situata 
ishte shumë e keqe. Mësohet se qeveria 
ka hartuar dhe miratuar një ndryshim 
në buxhet për emergjencat civile, pasi 
zjarret përgjatë 60 ditëve patën një kosto 
shumë të lartë.  
Alarmi që ngrihet
Vera mbaroi dhe zjarret duket se kanë 
ulur ritmin e tyre, por ende ka vatra 
të aktivizuara në të gjithë territorin e 
vendit. Tashmë nga qeveria duhet që 
të bëhet një raport i plotë për të gjithë 
situatën që ndodhet vendi pas zjarreve. 
Duhet që të bëhen publike se sa ha 
pyje, kullota, bimësi janë djegur. Sa 
rrënjë bimë frutore më pak do të ketë në 
Shqipëri vitin tjetër? A rrezikohet vendi 
nga kjo situatë, e cila duket që është 
shumë e keqe? Sa është dëmi ekonomik 
që është shkaktuar nga zjarret? Po ashtu 
duhet që të bëhet dhe një strategji  për 
vitet e tjera se si do të përballohet kjo 
situatë, që këtë vit i gjeti të gjithë të 
papërgatitur.  
Temperaturat ulen, zjarret vazhdojnë  
Edhe pse vjeshta ka hyrë, zjarret duket 
se nuk kanë ndërmend të pushojnë. 
Ditët e fundit që pati dhe reshje lokale, 
përsëri nga Emergjencat Civile  janë 
raportuar se ka vatra aktive. Kjo tregon 
që shteti është duarkryq përpara kësaj 
situate dhe pret që shiu të bjerë në të 
gjithë territorin e të fikë të gjithë vatrat 
aktive.


