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MJEDISI SOT
është një botim periodik i Qendrës Rajonale të 
Mjedisit (REC) Zyra në Shqipëri. Në këtë botim 
periodik do të gjeni informacion për probleme 
mjedisore, lajme të përzgjedhura, opinione e 
komente për çështje të mjedisit nga vendi dhe 
rajoni, informacione për aktivitete për mjedisin 
nga vendi dhe bota etj. Versionin elektronik 
të kësaj reviste mund ta gjeni në faqet: http://
albania.rec.org dhe www.mjedisisot.info

Për të marrë “Mjedisi Sot”, e përditshme 
elektronike, me postë elektronike apo revistën 
“MJEDISI SOT” (botim periodik), dërgoni emrin 
dhe adresën tuaj pranë REC Shqipëri, në:
info.albania@rec.org • www.mjedisisot.info, ose 
telefononi në Tel: 04 223 29 28.

është një organizatë ndërkombëtare jopar-
tizane, joavokate, jofitimprurëse me mision 
mbështetjen për zgjidhjen e problemeve mje-
disore në Europën Qendrore e Lindore (EQL). 
Qendra e përmbush misionin e saj duke nxitur 
bashkëpunimin ndërmjet organizatave joqeveri-
tare, qeverive, bizneseve dhe aktorëve të tjerë 
mjedisorë, si dhe duke mbështetur shkëmbimin 
e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publi-
kut në vendimmarrjen mjedisore. 
REC është krijuar në 1990 nga Shtetet e 
Bashkuara, Komisioni Europian dhe Hungaria. 
Sot REC bazohet ligjërisht në Kartën e REC, 
nënshkruar nga 29 vende dhe Komisioni Euro-
pian dhe në një marrëveshje ndërkombëtare me 
qeverinë hungareze. REC ka zyrën qendrore në 
Szentendre, Hungari dhe zyrat e vendeve në 
secilin prej 17 vendeve përfituese, të cilat janë:  
Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Bullgaria, Kroa-
cia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, 
Lituania, RIJ e Maqedonisë, Polonia, Rumania, 
Serbia, Mali i Zi, Sllovakia, Sllovenia dhe Turqia. 
Donatorët më të fundit janë Komisioni Evropian 
dhe qeveritë e Shqipërisë, Austrisë, Belgjikës, 
Bosnje-Hercegovinës, Kanadasë, Kroacisë, Re-
publikës Çeke, Danimarkës, Estonisë, Finlandës, 
Gjermanisë, Hungarisë, Italisë, Japonisë, Leton-
isë, Lituanisë, RIJ të Maqedonisë, Hollandës, 
Norvegjisë, Polonisë, Serbi-Malit të Zi, Sllo-
venisë, Suedisë, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe organizata të 
tjera ndërqeveritare dhe institucione private. 
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Lëvizja si tregues i 
cilësisë së jetës në qytet
Mihallaq Qirjo, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Kuptimi për cilësinë e jetës në qytet po evolon: në qytetet më 
të mëdha të vendit tonë i kemi tejkaluar kërkesat nga shërbimet 
bazë tek ato që ndihmojnë funksionimin më të lehtë, më të 
shëndetshëm dhe më të qëndrueshëm të hapësirave urbane. 

Lëvizja, apo si rëndom kemi filluar ta dëgjojme si fjalë 
në përdorim mobiliteti, në Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan e 
Shkodër ka ndryshuar jo vetëm fluksin e mjeteve në rrugë, 
por edhe kërkesat e qytetarëve për mënyra të reja, përfshirë 
transportin publik dhe biçikletat. Alternativat, që pak kohë më 
parë dukeshin futuriste, sot diskutohen si zgjidhje për më shumë 
mobilitet racional, ku integrohen të gjitha mënyrat e transportit. 
Sekreti është të mos lejosh makinat, taksitë apo autobuzët të 
konkurrojnë në të njëjtin intinerar udhëtimi. E për më tepër, të 
mos konkurrojnë ecjen me këmbë apo biçikletë në qytet. Duke 
ecur nëpër Tiranë, ndeshesh shpesh me nervozizmin e shoferëve, 
këmbësorëve dhe çiklistëve për mosrespektimin e korsive apo 
të sinjalistikës. Këtë aspekt e shoh si tregues i konkurrencës për 
lëvizje më të shpejtë dhe mungesë rregulli në qytet. 

Transporti në ditët e sotme ka shumë çështje të debatueshme: 
shtimi i korsive të biçikletave apo trotuarë me të gjerë; makina 
elektrike dhe autobuzë urbanë me korsi të dedikuara kundrejt 
mjeteve tradicionale që mund të furnizohen ngado e qarkullojnë 
më shpejt; ecja me këmbë për në punë e në shkollë kundrejt 
distancave më të largëta në qytet që rriten. 

Një ditë e zakonshme në qytet të krijon përshtypjen e nje 
kaosi lëvizjeje ku gjithkush rend shpejt dhe për kudo. Gjithashtu, 
kaosi mediatik reflekton realitetin: ku nga njëra anë dëgjon 
përpjekjet për të zbatuar tendenca të reja si zonat pedonale, korsi 
biçikletash, parkingje publike të mëdha dhe vende furnizimi për 
makinat e para elektrike në Shqipëri, dhe nga ana tjetër trafiku i 
rënduar, ajri i ndotur dhe vonesat e arritjes në destinacion. 

Qyteti i së ardhmes duhet të këtë transport më të shpejtë, 
më të lirë dhe inteligjent, me biçikleta që kanë korsinë e tyre të 
mirëpërcaktuar. Gjithashtu, diskutimin për zhvillimin e qyteteve 
tona e shohim në funksion të lëvizjes së njerëzve. Vëmendje e 
veçantë në planifikimin urban duhet ti kushtohet lëvizjes së 
fëmijëve dhe moshës së tretë, njerëzve me nevoja të veçanta që 
kanë vështirësi në lëvizje. Qyteti ynë i së ardhmes duhet të krijojë 
mundësi që të gjithë të lëvizin lirshëm dhe shpejt. E shoqëruar 
me më shumë lehtësira urbane efiçente, më shumë dyqane dhe 
shërbime më të mira, do ta bëjë qytetin, jo vetëm një nevojë për 
të qenë afër shkollimit dhe vendit të punës, por edhe një vend të 
dëshiruar për të jetuar. 
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Aktualitet

Shoqatat mjedisore, letër pozicionimi: 
Masterplani “Resort Divjakë Albania”

*Grupimi i Shoqatave Mjedisore

Më 24 mars 2017, grupimi i shoqatave mjedisore në mbrojtje të Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta, iu drejtua 
njëzëri Ministrisë së Mjedisit me dy shkresa të veçanta. Në shkresën e parë ata kërkuan gjithë informacionin e 
mundshëm për Master Planin “Resort Divjakë Albania” përfshirë dhe procedurat e ndjekura për këshillimin 
publik, ndërsa në shkresën e dytë, grupimi shprehu paraprakisht kundërshtinë e fortë për Master Planin duke 
theksuar se: 

1. Plani “Resort Divjakë Albania” prek plotësisht 
territorin dhe vlerat natyrore të Parkut 
Kombëtar “Divjakë-Karavasta”, kategoria e II 
e Zonave të Mbrojtura.

2. Plani “Resort Divjakë Albania” nuk merr 
në konsideratë rekomandimet e Planit të 
Menaxhimit të parkut, hartuar me mbështetjen 
e JICA dhe miratuar në vitin 2016 nga Ministri 
i Mjedisit.

3.  Lejimi i ndërtimit të një kompleksi të tillë, do 
ti hapë rrugën shkatërrimit të Parqeve të tjera 
Kombëtare në vend, pasi për çdo investitor në 
fushën e turizmit, vendet më të kërkuara prej 
tyre janë pikërisht zonat e mbrojtura.

4.  Territori i parkut përfshin të gjitha nënzonat e 
tij dhe si ti tillë, ndërtimet e këtij karakteri duhet 
të ndalohen në secilën prej atyre nënzonave.

5. Në dokumentin e shpërndarë paraprakisht, 
thuhet se janë kryer vëzhgime fushore për 
florën në datën 28 Dhjetor 2016. Çfarë flore 
studiohet në atë periudhë, kur dihet mirë që 
periudha e studimit dhe vlerësimit floristik nuk 
bëhet në periudhën e dimrit?

6.  Plani i propozuar është në shkelje të plotë 
të disa Konventave Ndërkombëtare dhe në 
shkelje të parimeve të mbrojtjes së natyrës së 
Bashkimit Evropian:

• Konventës së Bernës për Rrjetin Emerald. 
Divjakë-Karavastaja është shpallur Zonë 
Emerald që prej vitit 2008; 

• Konventës Ramsar për Ligatinat e Rëndësisë 
Ndërkombëtare. Divjaka është zona e parë 
Ramsar e shpallur (1996) në Shqipëri.

• Rrjetit Natyra 2000 për Zonat Veçanërisht 
të Mbrojtura. Si zonë Emerald, hapësira 
Divjakë-Karavasta është kandidate për 
rrjetin Natyra 2000. Si e tillë, të gjitha 
speciet e Aneksit 1 dhe 2 të Direktivës së 
Shpendëve duhet të ruhen nga çdo dëmtim. 
I njëjti qëndrim vlen dhe për habitatet jetike 
të tyre.

• Divjakë-Karavastaja është Zonë e 
Rëndësishme për Shpendët (IBA) dhe 
paraqet interes për mbrojtje kombëtare dhe 
ndërkombëtare.

7.  Dokumenti i shpërndarë është i palexueshëm 
dhe i paqartë. Hartat janë të palexueshme dhe 
nuk të lejojnë të njohësh plotësisht zonat dhe 
ndikimet e pritshme te planit.

8.  Ndikimet e pritshme në park janë shumë më 
tepër se çka parashikon studimi i VSM-së 
aktuale. Ndër të tjera, ai do të zhdukë ose do 
të reduktojë ndjeshëm numrin e shpendëve 
folezues apo dimërues në këtë ekosistem.

* Shoqatat mjedisore që janë pjesë e grupimit: Shoqata Ornitologjike Shqiptare (AOS); EcoAlbania; 
Iliria; Lex Ferenda; Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rjetëzim (EDEN); Milieukontakt 
Shqipëri; Shoqata Shqiptare për Mbrojtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve (ASPBM); Shoqata për 
Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA);  Instituti i Politikave Mjedisore 
(IEP); Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA); EkoLëvizja; Shoqata e Ekspertëve të Rinj 
Mjedisorë (SHERM)
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Aktualitet

Triumfon 
çështja e parë mjedisore në gjykatë
Gjykata ndalon hidrocentralin në Vjosë

Besjana Guri, EcoAlbania

Sukses i madh për mbrojtjen e lumit të fundit të 
egër në Evropë, Vjosës. Më 2 maj 2017, Gjykata 
Administrative shpalli vendimin kundër ndërtimit 

të hidrocentralit të Poçemit. Sipas argumentimit të 
gjykatës, procedura për deklaratën mjedisore nëpërmjet 
Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) nuk ishte 
ndjekur në bazë të ligjit.

Bazat e padisë janë: VNM-ja e papërshtatshme dhe 
mungesa e një konsultimi publik me komunitetin e 
prekur. Për projekte të tilla të dy këto procedura janë 
të detyrueshme në Shqipëri. Megjithatë në rastin e 
Poçemit ky ligj nuk është zbatuar. 

Organizatat për ruajtjen e mjedisit EcoAlbania, 
Riverwatch dhe EuroNatur, bashkë më 38 banorë të 
prekur hapën vitin e shkuar procesin gjyqësor kundër 
këtij hidrocentrali. Vladimir Meçi, avokati i çështjes 
thotë se: ”Ky është një hap i rëndësishëm për mbrojtjen 
e Vjosës dhe një shenjë premtuese për forcën e ligjit në 
vendin tonë.  Do të thotë se zëri i banorëve dhe OJF-ve 
po dëgjohet dhe kjo po vërtetohet nga gjykata”.

“Ky vendim tregon rëndësinë e kundërshtimit ligjor 
të projekteve të kontestuara të hidrocentraleve – jo 
vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin e Ballkanit. 
Shumica e tyre – nga 2700 hidrocentralet e planifikuara 
në Ballkan janë dhënë në kundërshtim me legjislacionin 
kombëtar dhe evropian. Ne do të përgatitemi për 
nisma të mëtejshme ligjore kundër projekteve që ne 
i perceptojmë si të paligjshëm“, sinjalizon Gabriel 
Schwaderer, CEO i EuroNatur.
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Strategjia dhe plani kombëtar në 
lupën e shoqërisë civile

Rezart Kapedani, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

Më datë 26 prill 2017, Qendra 
Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri 
në bashkëpunim me Institutin e 
Kërkimeve Urbane, organizuan 
në Tiranë forumin kombëtar në 
kuadër të përfundimit të projektit 
“Vlerësimi i Mangësive në Zbatimin 
e Strategjisë dhe Planit Kombëtare 
të Menaxhimit të Mbetjeve” në 
kuadër të projektit “Achieve”, 
financur në kuadër të fondeve IPA 
për shoqërinë civile të Bashkimit 
Evropian. Instituti i Kërkimeve 
Urbane, me mbështetjen e REC 
Shqipëri ka përfunduar dokumentin 
mbi vlerësimin e legjislacionit 
Shqiptar duke e krahasuar atë me 
legjislacionin Evropian në fushën 

Aktivitete REC

e menaxhimit të mbetjeve të 
ngurta urbane si dhe identifikimin 
e nivelit të zbatueshmerisë së këtij 
legjislacioni.

Në forum morën pjesë 
përfaqësues të shoqërisë civile, si 
dhe përfaqësues të Ministrisë së 
Mjedisit, Ministrisë së Transporteve 
dhe Infrastrukturës, INSTAT, 
përfaqësues të pushtetit vendor, 
përfaqësues të komunitetit të 
donatorëve, të ricikluesve dhe 
aktorë të tjerë. Në përfundim 
të prezantimeve të mbajtura në 
lidhje me sfidat që ka menaxhimi i 
integruar i mbetjeve në Shqipëri si 
dhe aktet ligjore dhe nënligjore që 

lidhen me to, pati diskutime nga 
pjesëmarësi e pranishëm.

Në fund të aktivitetit u ra 
dakord që letra e pozicionimit 
që u prezantua në forum të 
rishikohet së bashku me komentet 
e pjesëmarrësve dhe në kohën e 
përshtatshme t’i dërgiohet dhe 
autoriteteve përkatëse për t’u 
marrë në konsideratë. Po ashtu në 
kuadër të nismave të tjera që kanë 
lidhje me sektorin e mbetjeve si dhe 
sfideve të reja që kanë dalë në këtë 
sektor, u ftuan të pranishmit që të 
jenë aktiv dhe në takimet e tjera që 
lidhen zhvillimet e mëtejshme në 
këtë sektor.

- ministria (ministritë) dhe të gjitha autoritetet 
përgjegjëse janë të detyruara të sigurojnë 
grumbullimin e mbetjeve në të gjithë territorin e 
vendit, krahas zbatimit të hierarkisë së menaxhimit 
të integruar

- planifikimi të bëhet në tre nivele, por vetëm në dy 
nivele, (i) qendror (Plani Kombëtar i Menaxhimit 
të Mbetjeve PKMM), dhe (ii) vendor/bashki ose 
grupim bashkish (Plani Vendor i Menaxhimit të 
Mbetjeve-PVMM);

- çështja e menaxhimit të mbetjeve të bëhet një çështje 
kombëtare dhe për këtë duhet që të bëhen disa 
ndryshime përsa i takon formimit, anëtarësimit dhe 
rolit të Komitetit për Menaxhimin e Integruar të 
Mbetjeve;

- të vendoset një sistem efikas që siguron 
grumbullimin e mbetjeve dhe që tenton të mbulojë 
të gjithë territorin e aksesueshëm të vendit duhet të 
jetë prioritet strategjik dhe ligjor;

- duhet përcaktuar qartë së kush, çfarë raporton dhe 
kush është përgjegjës për të mbajtur, përpunuar dhe 
raportuar të dhënat lidhur më mbetjet.
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Aktivitete REC

Shkolla Verore e REC Shqipëri: 
Çelin filizat e para të aktivizmit 
mjedisor!
Loreta Hysa, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

E hëna e parë e prillit në Tiranë, ka shënjuar 
edhe fillimin e Shkollës Verore “Mëso, 
përfshihu, ndiq dhe ti shtigjet e aktivizmit 
mjedisor”, e organizuar në formën e një 
kursi një-javor me disa module leksionesh, 
si organizimi, menaxhimi dhe administrimi i 
OJF-ve, motivimi i anëtarëve, vullnetarizmi, 
shkrimi i një projekt-propozim dhe gjetja e 
fondeve, puna me median, vizita në terren 
dhe një sërë aktivitetesh social-kulturore. 

Çdo ditë, 
Dita e Tokës!
Në këtë program u përfshinë 17 të rinj, 
përfaqësues të OJF-ve mjedisore nga e gjithë 
Shqipëria.

Adriana Spahiu - Qendra 
Burimore e Alternativave të 
Zhvillimit (DARC)
“Ky kurs, përveçse më ndihmoi 
të zgjeroja njohuritë në lidhje me 
mjedisin dhe problematikat lidhur me 
të në vendin tonë, më motivoi për t’u 
vetëorganizuar dhe për të përfshirë 
edhe vullnetarë të tjerë në mbrojtje të 
mjedisit, me anë të sensibilizimit.”

Ina Blacëri - Shoqata “Unë, Gruaja”
“Mahnitëse ishte menyra sesi ata (nxënësit e shkollës 
“Androkli Kostallari”) ishin të gatshëm të kryenin 
veprime konkrete në mbrojtje të mjedisit, duke filluar 
nga ndarja e mbetjeve që në shtëpitë e tyre apo në 
shkollë e deri në marrjen pjesë në aksionet e pastrimit 
në zona të ndryshme të Shqipërisë. Fëmijët e ditëve të 
sotme janë të gatshëm të punojnë për një mjedis më të 
shëndetshëm, prandaj është detyrimi ynë që t’i japim 
shembullin më të mirë sesi kjo mund të bëhet.”

Ita Angoni - Forumi i Liderave të 
Rinj Shqiptar
“Në fund të këtyre gjashtë ditëve largohemi 
me një bagazh të mbushur plot, me 
mendime, ide, frymë të re, një qëllim 
për të ardhmen. Me miq të mirë dhe 
bashkëpuntorë të ardhshëm dhe me një 
vizion krejt të ri për të ardhmen tonë, të 
mjedisit që na rrethon dhe se si duam ta 
kemi atë.”
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RRJETET E OJF-VE FITUESE 

PATOS

POGRADEC

PRESPË

DURRËS

TIRANË

KUKËS

SHKODËR

MAT

ELBASAN

LUSHNJE

BERAT

VLORË

GJIROKASTËR

SARANDË

LIBRAZHD

RRJETI I MBROJTJES SË NATYRËS

Ins�tu� për Ruajtjen e Natyrës Shqipëri (INCA) - Tiranë
Green and Clean -Prespë
Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodrës - Shkodër
Adria�ku - Vlorë
Miqësia, Ulëz - Mat
Mbrojtja dhe Zhvillimi Social – ILIRIA Tiranë
Mbrojtja e Mjedisit –  Kukës
Shoqata Jugore për Mjedisin – ÇAJUPI Gjirokastër

Support for Environmental
Civil Society Organisations in Albania

Support for Environmental
Civil Society Organisations in Albania

Mbështetje për Organizatat Mjedisore
të Shoqërisë Civile në Shqipëri

Mbështetje për Organizatat Mjedisore
të Shoqërisë Civile në Shqipëri

RRJETI I VIGJILENCËS MJEDISORE

EDEN Center - Tiranë
Klubi Ekologjik - Elbasan 
Mireqenie sociale e mjedisore - Berat
Aarhus Shkodër - Shkodër
CRCD  - Vlorë 
EcoAlbania  - Tiranë

RRJETI I SHËRBIMEVE MJEDISORE

Ins�tu� i Kërkimeve Urbane – URI Tiranë
AULEDA  - Vlorë
Fondacioni Gjirokastra - Gjirokastër
Tjetër Vizion - Elbasan
Unë, Gruaja  - Pogradec 
Qendra për Zhvillim Komunitar  -  Durrës

RRJETI I INFORMIM EDUKIMIT

EKOLËVIZJA - Tiranë
AJMMI - Sarandë
Egna�a  - Librazhd
Ekomjedisi  - Durrës
Forumi i Mendimit të Lirë  -Tiranë
Milieukontakt Interna�onal, Albania -Tiranë
SEEP - Vlorë
Together for Life -Tiranë
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Planifikim për të udhëtuar në mënyrë 
të mençur për në punë përmes të 
dhënave të plota
Jerome Simpson, Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore e Lindore (REC)

Udhëtimi nga shtëpia 
për në punë është ende 
tepër i motorizuar dhe 

i individualizuar në Evropë. 
Përpjekjet për të promovuar forma 
më aktive të udhëtimit kufizohen 
vetëm në fushata qeveritare të 
momentit, ndërsa punëdhënësit ende 
nuk janë plotësisht të vetëdijshëm 
për përfitimet e mundshme, si 
për punonjësit e tyre, ashtu edhe 
për zvogëlimin e shpenzimeve 
të përgjithshme. Nga ana tjetër, 
planifikimi i udhëtimit për në punë 
thekson rëndësinë e lëvizjes për 
në punë në mënyrë më aktive, të 
përbashkët me dikë tjetër dhe më të 
pastër nga ana mjedisore. Sipas një 
sondazhi të ndërmarrë në verën e 
vitit 2014 mbi zakonet e stafit të REC 
lidhur me udhëtimin për në punë, u 
hartua një plan mbi lëvizshmërinë 
e organizatës, ku përfshiheshin tetë 
masa të integruara.

Një nga matjet e bëra, ishte 
monitorimi i udhëtimit në mënyrë 
të mençur, i cili siguron të dhëna të 
plota mbi modelet e lëvizshmërisë 
së përditshme të stafit. Punonjësve 
iu kërkua të tregojnë mjetet e tyre të 
udhëtimit për distancën nga shtëpia 
në punë dhe anasjelltas, çdo herë që 
lidhen me sistemin.

Duke i përllogaritur përgjigjet 
e tyre, në varësi të mënyrës së tyre 
të transportit dhe të pikës fillestare 
të nisjes dhe destinacionit, REC 
përpiloi një pasqyrë të ecurisë së 
tyre mjedisore, shëndetësore dhe 
financiare, e cila interpretohet 
grafikisht në internet në aspektin 
e përdorimit të karburantit dhe 
të parave të kursyera, të nivelit të 

Tema e NumriT

RRJETET E OJF-VE FITUESE 

PATOS

POGRADEC

PRESPË

DURRËS

TIRANË

KUKËS

SHKODËR

MAT

ELBASAN

LUSHNJE

BERAT

VLORË

GJIROKASTËR

SARANDË

LIBRAZHD

RRJETI I MBROJTJES SË NATYRËS

Ins�tu� për Ruajtjen e Natyrës Shqipëri (INCA) - Tiranë
Green and Clean -Prespë
Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodrës - Shkodër
Adria�ku - Vlorë
Miqësia, Ulëz - Mat
Mbrojtja dhe Zhvillimi Social – ILIRIA Tiranë
Mbrojtja e Mjedisit –  Kukës
Shoqata Jugore për Mjedisin – ÇAJUPI Gjirokastër

Support for Environmental
Civil Society Organisations in Albania

Support for Environmental
Civil Society Organisations in Albania

Mbështetje për Organizatat Mjedisore
të Shoqërisë Civile në Shqipëri

Mbështetje për Organizatat Mjedisore
të Shoqërisë Civile në Shqipëri

RRJETI I VIGJILENCËS MJEDISORE

EDEN Center - Tiranë
Klubi Ekologjik - Elbasan 
Mireqenie sociale e mjedisore - Berat
Aarhus Shkodër - Shkodër
CRCD  - Vlorë 
EcoAlbania  - Tiranë

RRJETI I SHËRBIMEVE MJEDISORE

Ins�tu� i Kërkimeve Urbane – URI Tiranë
AULEDA  - Vlorë
Fondacioni Gjirokastra - Gjirokastër
Tjetër Vizion - Elbasan
Unë, Gruaja  - Pogradec 
Qendra për Zhvillim Komunitar  -  Durrës

RRJETI I INFORMIM EDUKIMIT

EKOLËVIZJA - Tiranë
AJMMI - Sarandë
Egna�a  - Librazhd
Ekomjedisi  - Durrës
Forumi i Mendimit të Lirë  -Tiranë
Milieukontakt Interna�onal, Albania -Tiranë
SEEP - Vlorë
Together for Life -Tiranë

dioksidid të karbonit të çliruar dhe 
atij të kursyer, si dhe të kalorive 
të djegura. Meqënëse të dhënat 
ditore të udhëtimit janë mbledhur 
përgjatë një kohe, relativisht të 
gjatë, menaxheri i programit për 
lëvizshmërinë në REC, Jerome 
Simpson (jsimpson@rec.org), 
vlerësoi për çdo vit nëse masat e 
planit të lëvizshmërisë rezultuan në 
një ndryshim pozitiv modal dhe ku 
ishte më e nevojshme për përpjekje 
më të mëdha.

Mjeti matës është duke u pilotuar 
në REC, me qëllim që ta bëjë atë 
publik në të ardhmen përmes 
workshopeve, udhëzuesve dhe 
seminareve online me organizata të 
tjera të interesuara në planifikimin 
e lëvizshmërisë së qëndrueshme. 
Në vitet në vazhdim, pas fillimit të 

kësaj nisme në vitin 2014, udhëtimi 
për në punë i ekipit të REC me një 
makinë për një person u ul me 8 
përqind; numri i stafit të REC që 
ndanin makinën me të tjerë u rrit 
me 3.2 përqind; dhe përdorimi 
i makinave në tërësi u ul me 5 
përqind. Në 2016, REC kurseu 
25.533.34 kg shkarkime të CO2, 
dhe 13.370 EUR, ndërsa stafi që 
përdorte mënyra të tjera më aktive 
udhëtimi dogji 1.736.858,27 kalori. 
Zvogëlimi i nivelit të trafikut, cilësi 
më e mirë e ajrit dhe punonjës më 
të shëndetshëm janë disa përfitime 
të tjera në këtë drejtim. 

Qëllimi është zhvillimi i mjeteve 
të duhura për palët e treta dhe 
shndërrimi i faqes së internetit në 
një portal në shërbim të plotë të 
lëvizshmërisë (MaaS).
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Holanda njihet si një nga mbështetësit 
më të mëdhenj të Shqipërisë, në rrugën e saj 
drejt integrimit në BE dhe bashkëpunimin 
për zhvillim; ajo gjithashtu ka një imazh 
të fortë në sferën ndërkombëtare, kur bëhet 
fjalë për qëndrueshmërinë. Si mund të bëhet 
vendi juaj një shembull dhe një mbështetës 
afatgjatë për një lëvizshmëri më të gjelbër 
dhe më të zgjuar edhe në Shqipëri?

Ambasada zbaton projekte dhe aktivitete të 
ndryshme lidhur me lëvizshmërinë urbane më 
të gjelbër dhe më të zgjuar. Një grup ekspertësh 
holandezë, të financuar nga Ambasada, 
kanë punuar me Bashkinë e Tiranës për një 
masterplan mbi transportin e qëndrueshëm, 
veçanërisht për një rrjet minimal për rrugët 
e biçikletave në qytet. Fokusi i Ambasadës 
mbetet inkurajimi i njerëzve për të rritur 
interesin e tyre në përdorimin e biçikletës, për 
të promovuar lëvizshmërinë e qëndrueshme 
dhe të zgjuar. Ajo çfarë na duhet është 
gjithashtu lidershipi i frymëzuar dhe krijimi 
i infrastrukturës. Mendoj se këto dy elemente 
këtu janë të pranishme, prandaj kam shumë 
besim se kjo lëvizje do të funksionojë edhe 
këtu. Është e mrekullueshme që kryetari i 
Bashkisë së Tiranës shpalli janarin e kaluar, 
se vetëm në vitin 2017, Bashkia do të krijojë 
10 km. shtigje/rrugë biçikletash. Ne do të 
vazhdojmë ta promovojmë këtë. Ne kemi 
zhvilluar edhe 18 raste të biznesit për agro-
turizëm të qëndrueshëm, për shembull duke 
përdorur ullishtet si vende kampesh, duke 
bërë ngjitje në mal me një bari. Në një mënyrë 
të tillë fermerët vendorë mund të përfitojnë 
nga turizmi i qëndrueshëm, një formulë e 
favorshme për të dyja palët.

Kushdo që ka vizituar Amsterdamin, e 
di se qyteti zotërohet nga çiklistët, por ka 
pasur një kohë, në vitet 1950 dhe ‘60, kur 
çiklistët ishin nën kërcënimin e dëbimit nga 

Dewi van de Weerd*, modeli frymëzues 
nga kryeqyteti i dyrrotakut 

Intervistoi: Loreta Hysa, Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri

qytetet holandeze prej numrit në rritje të 
makinave. Vetëm në sajë të aktivizmit të 
palëkundur dhe disa ngjarjeve vendimtare, 
Amsterdami u kthye në atë që është sot, 
kryeqyteti i biçikletave në botë. Duke folur 
për aktivizmin, si do ta vlerësonit deri 
tani rolin e shoqërisë civile për të fuqizuar 
lëvizshmërinë e zgjuar në Shqipëri?

Edhe pse ka ende një mungesë të 
infrastrukturës, tashmë ka mjaft njerëz që 
e përdorin biçikletën si një mjet transporti 
dhe numri i tyre po rritet. Unë vërej çdo 
ditë që më shumë njerëz i japin biçikletës, 
vullneti ekziston. Ekspertët tanë holandezë 
u shprehën se mund të ndiejnë qartë se ka 
pasur një kulturë çiklizmi në vend, dhe kjo e 
bën më të lehtë për t'u kthyer në modelin e 
mëparshëm, ku më shumë njerëz i përdorin 
biçikletat më shpesh. Ka shumë aktivistë 
të shoqërisë civile që unë njoh, të cilët në 
mënyrë aktive promovojnë çiklizmin. Unë 
mendoj se është e mrekullueshme që, për 
shembull, me Ecovolis mund të mësosh, si 
t’i japësh biçikletës. Unë gjithashtu di se një 
kompani ka filluar të organizojë udhëtime 
turistike me biçikleta për turistët në Tiranë. 

Siguria në rrugë është ende një çështje 
që shqetëson njerëzit. Çfarë mund të jetë 
interesante, është më shumë vëmendje në 
shkolla rreth sigurisë së transportit. A e 
dini se fëmijët holandezë duhet të bëjnë një 
provim trafiku në moshën 11-vjeçare? Unë 
ende do të doja të shqyrtoja më tej ndarjen 
e disa prej praktikave tona më të mira në 
këtë fushë. Ka një thënie holandeze që thotë: 
“Mësoje sa je ende i ri ".

Ambasada Holandeze, vazhdimisht 
ndërmerr stimuj për të sjellë biçikletën sërish 
në rrugë si një mjet transporti efikas, të lirë 
dhe të qëndrueshëm. Pas nismave të fundit 

* Dewi van de Weerd, Ambasadore e Mbretërisë së Holandës në Shqipëri që nga viti 2015
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si "Double Trouble Tirana", që prodhoi 
disa filma të shkurtër mbi ekperiencën 
e çiklizmit në Tiranë dhe kujtimeve mbi 
biçikletë dhe konkurseve të organizuara 
nga Ambasada për të promovuar biçikletën 
si një mënyrë tërheqëse transporti, çfarë 
duhet të presim më tej?

Një nga politikat kryesore të Ambasadës 
është qëndrueshmëria dhe ne do të mbetemi 
të përkushtuar në forcimin e lidhjeve mes 
dy vendeve në transportin e qëndrueshëm 
dhe do të stimulojmë më tej njohuritë e 
përbashkëta. Do të organizojmë një festival 
dhe një seminar çiklizmi, këtë vit. Ne 
gjithashtu do të vazhdojmë organizimin 
e aktiviteteve publike, të tilla si udhëtimet 
turistike me biçikletë. Dhe sigurisht që 
do t’i bëjmë jehonë kësaj. Një arkitekt 
holandez prodhoi disa filma artistikë shumë 
interesantë për biçikletat, të cilët duam t'i 
ndajmë me publikun në Shqipëri.

Duke lexuar blogun tuaj, tashmë 
e dimë se sa çuditshëm ju ndjekin me 
shikim njërëzit kur mbërrini me biçikletë 

në Ambasadë, madje edhe në periudhën e 
dimrit. Në mbyllje, a mund të marrim një 
mesazh prej jush se si ne shqiptarët të mund 
të shfrytëzojmë më mirë kushtet klimatike 
kaq të favorshme që kemi për të shijuar 
natyrën?

Gëzojuni diellit, duke marrë biçikletën 
me vete. Çiklizmi ju mundëson të përjetoni 
qytetin nga një aspekt tjetër. Me kushtet 
aktuale të trafikut, do të qarkulloni më shpejt 
dhe gjithashtu do të mund të ushtroheni. 
Kjo është një mënyrë e shpejtë, efiçente dhe 
e qëndrueshme për të lëvizur nga pika A 
në B. Prandaj, nëse nuk keni një biçikletë, 
merrni një sa më parë që të jetë e mundur 
dhe përdoreni atë; ky është mesazhi im.
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Transporti inteligjent, ja çfarë ka 
zbatuar Ministria e Transportit dhe 
Infrastrukturës

Arbër Hitaj, Këshilltar në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës

AKSET E REJA 
RRUGORE

Përgjatë viteve të fundit janë 
ndërtuar disa akse të rëndësishme 
rrugore, që përveçse ulin trafikun, 
sjellin ndikim pozitiv edhe sa i 
përket ndikimeve mjedisore prej. 

Disa rrugë që kanë dhënë 
ndikim të menjëhershëm, si p.sh. 
Lin-Pogradec, ku përvec shkurtimit 
të kohës që përshkojnë automjetet, 
ka zvogëluar ndjeshëm ndotjen e 
liqenit. Një ndikim tjetër padyshim 
që lidhet me ekonominë, ku 
rregullimi i infrastrukturës rrugore 
ka shtuar numrin e turistëve që e 
frekuentojnë zonën gjatë gjithë vitit.

Unaza e Madhe e Tiranës, 
është gjithashtu një segment i 
rëndësishëm që përfundon brenda 
pak javëve. Ky aks kombëtar, do të 
sjellë reduktim të madh të ndotjes 
dhe të trafikut. Sipas të dhënave 
nga Ministria e Mjedisit dhe 
Bashkia Tiranë, zona te Pallati me 
Shigjeta, është ndër më të ndoturat 
si pasojë e trafikut të dendur, por 
me hapjen e segmentit që do të bëjë 
lidhjen me rrugën Tiranë- Elbasan 
shmanget kalimi i automjeteve në 
rrugët brenda kryeqytetit, duke i 
dhënë frymëmarrje mjedisit dhe 
qytetarëve.

ASFALTI 
INTELIGJENT
Përpos ndikimit të fortë për 

ekonominë vendore, aks rrugor që 

përbën risi, është ai Elbasan-Banjë 
34 km. i gjatë. Në këtë segment 
rrugor, për herë të parë janë 
përdorur teknologji dhe lëndë e 
parë miqësore ndaj mjedisit. Asfalti 
i shtruar në këtë rrugë është i llojit 
“RAB”, që nënkupton forcë fërkimi 
më të mirë për gomat e automjeteve, 
çka ul konsumimin e gomave, por 
ndikon shumë mirë në aspektin e 
frenimit. Gjithashtu gjatë stinës së 
verës, nuk lëshon gaze në mjedis, 
duke zvogëluar ndotjen. 

HEKURUDHA 
TIRANË – RINAS 

- DURRËS
Projekt shumë domethënës që 

merr jetë brenda këtij viti, është ai 
për ndërtimin e hekurudhës së re, 
Tiranë – Rinas – Durrës, me një 
vlerë rreth 80 milionë euro. Projekti 
hap një epokë të re për hekurudhat 
shqiptare dhe do të përfundojë 
brenda vitit 2021 me pritshmëri të 
larta për ndikime pozitive në mjedis. 
Pritet që niveli i shkarkimit të 
gazeve nga automjetet të zvogëlohet 
me të paktën 20 % në një përiudhë 
afatshkurtër në këtë aks. Ndërkohë 
do ndikojë në zvogëlimin e kostove 
të transportit, si në drejtim të 
aeroportit ndërkombëtar të Rinasit, 
që do të mund të arrihet në vetëm 
15 minuta, por edhe në drejtim 
të pasagjerëve që udhëtojnë drejt 
qytetit të Durrësit. Element tjetër 
shumë i rëndësishëm është edhe ai 
turistik, ku pritet të shtohet numri 
i vizitorëve në Tiranë, meqenëse 

në qytetin bregdetar, shumë turistë 
vijnë me kroçera. 

“SMART 
TRANSPORT 

ALBANIA”
Ministria e Transportit dhe 

Infrastrukturës, ka ndërmarrë disa 
nisma për të promovuar transportin 
intaligjent. Në këtë kuadër, është 
ideuar si projekt pilot edhe 
aplikacioni për aparatë celularë 
“Smart Transport Albania”, për 
sistemet Adroid dhe Apple. Ky 
program shkarkohet pa pagesë dhe 
aktualisht mundëson qasje në 3 
gjuhë të ndryshme, shqip, anglisht 
dhe italisht. “Smart Transport 
Albania” tregon vendndodhjen e 
saktë dhe oraret e autobuzëve me 
destinacion Rinasin, Durrësin dhe 
Vlorën. Aplikacioni gjithashtu ofron 
edhe informacion për udhëtimet me 
traget nga portet kryesore si ai i 
Durrësit dhe i Vlorës. Në aplikacion 
përfshihet edhe udhëtimi me tren, 
por që për shkak të amortizimit të 
rrjetit hekurudhor nuk mundëson 
informacion të saktë. 

Ne synojmë që këtë projekt ta 
zgjerojmë duke përfshirë gjithë 
linjat e rëndësishme ndërqytetase, 
por me fokus të veçantë zonat 
turistike të vendit. Është një 
aplikacion që iu vjen në ndihmë 
kujdo që dëshiron të udhëtojë duke 
përdorur transportin publik. 
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Ekipi që po elektrifikon 
gjelbër Shqipërinë
Miljen e fundit brenda qytetit ta përshkojmë në mënyrë ekologjike

Olger Hidri, Tirana Last Mile

Ndodhemi në një pikë kthese 
në mënyrën e konceptimit të 
transportit, në dekadën e ardhshme, 
as që do kujtohemi për periudhat 
kur kemi investuar në shpenzime të 
infrastrukturës së rrugëve që kanë 
vetëm një funksion. Sot ekziston 
mundësia te ofrojnë shumë më 
tepër sesa thjesht asfalti. Po sikur 
autostrada të mund të kthejë rrezet 
e marra të diellit në energji të 
elektrike? Po sikur rruga të mund 
të komunikojë me makinat tona 
dhe të paralajmërojë shoferin rreth 
kushteve të rrezikshme përpara? Po 
nëse, në vend që të shterojë burimet 
e mjedisit, të mund të ndihmojnë 
për ti kursyer ato?

Sot më shumë se kurrë është e 
nevojshme të ndërgjegjësohemi 
mbi nevojën e ruajtjes së balancave 
natyrore dhe veçanërisht cilësisë së 
ajrit që thithim. 

Pikërisht ketë po përpiqet të bëjë 
ekipi i “Tirana Last Mile”, duke 
krijuar kushtet që miljen e fundit 
brenda qytetit ta përshkojmë në 
mënyre ekologjike. Si e tillë, është 
iniciuar nisma e EAL® -‘Electrify 
Albania’ për elektrifikimin 
automobilistik të nevojshëm në 
përmasat e urbanizimit modern 
të Tiranës. EAL® mundëson 
karikimin (rimbushjen) e makinës 
elektrike për individët që zotërojnë 
një të tillë dhe për vendet që zgjedhin 

të bëhen pjesë e hartës ‘karikuese’ të 
vendit duke operuar  rrjetin më të 
madh dhe më të hapur të karikimit 
për makina elektrike në Shqipëri. 
Stacionet e karikimit për makinat 
elektrike janë një nga hallkat e 
nevojshme për tu shkëputur nga 
varësia ndaj hidrokarbureve. 

Pas blerjes së një automjeti 
elektrik, nuk do t’ju duhet të vizitoni 
më asnjëherë një karburant përveç 
momenteve nostalgjike. Ju do të 
jepnit kontributin tuaj në uljen e 
shkarkimit të gazeve vdekjeprurës, 
krahas një shumëllojshmërie të 
gjerë përfitimesh të tjera.

EAL u konceptua në vitin 2016, 
dhe prezantoi kullën e parë publike 
të karikimit të shpejtë të makinave 
elektrike, të instaluar në Tiranë, 
pranë hyrjes së spitalit Hygeia, më 
dhjetor 2016. 

Sot, pikat e karikimit po 
instalohen nëpër qendra tregtare, 
parkingje publikë, në rrugë, nëpër 
shtëpitë e individëve dhe nëpër 
mjedise të ndryshme kompanish 
anembanë vendit.

Këto stacione furnizojnë makinat 
elektrike të Nissan, Renault, 
Peugeot, Citroen, Chevrolet Volt, 
Toyota, Mitsubishi, Mercedes, 
Volkswagen dhe BMW. Ndërsa 
rrjeti rritet, e bën drejtimin e një 
makine elektrike të përshtatshme 

për shumë e më shumë njerëz. 
Misioni ynë është zëvendësimi i 
sa më shumë makinave me djegie 
të brendshme në elektrike në sa 
më pak kohë duke mundësuar 
udhëtime tërësisht ‘elektrike’, me 
anë të zbatimit strategjik të pikave 
të karikimit në akset kryesore.

Si bëhet kjo? 

Duke transformuar industrinë 
e transportit me mundësimin e 
kullave të karikimit, aplikacioneve 
për celularë dhe me rrjetin që lejon 
njerëzit të karikojnë makinën e 
tyre kudo që shkojnë. Së dyti, duke 
transformuar industrinë e energjisë 
nëpërmjet menaxhimit inteligjent, 
duke bërë kështu që njerëzit të 
largohen nga karburet fosile 
njëherë e përgjithmonë. Kështu 
bëhet më e thjeshtë për shoferët që 
të përshtaten me makinat elektrike 
duke i lidhur me prodhuesit, 
bizneset dhe me njëri-tjetrin. 

Mundësia për të qenë i 
ndërlidhur dhe për të ndërvepruar 
me gjithçka rreth teje nuk ka 
qenë asnjëherë me elektrizuese se 
sot. Secili nga ne ka mundësi të 
përmirësojë kushtet e jetës për vete 
dhe për brezat që do vinë. 
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Mjeti i vjetër i transportit rifiton 
shkëlqimin

*Tobi Gessler; Ride Albania, “Velojournal, Edition 1/2017” 

Rinia e Shqipërisë shikon qytetet evropiane tërë 
lakmi dhe përpiqet të imitojë standardin e jetesës 
sipas këtij modeli. Në valën e makinave, tani ndiqet 
një vetëdije e re mbi mjedisin. Vitet e fundit sollën një 
zhvillim të shpejtë në favor të biçikletave. Dhe e tashmja 
lë vend për shpresë për të ardhmen. Marrja me qera e 
biçikletave rritet, një OJF vendore ofron kurse falas për 
mësimin e dhënies së biçikletës, aktivistë organizojnë 
protestë me biçikleta, dhe në kryeqytet, biçikleta merr 
mbështetje nga niveli i lartë: Kryebashkiaku i Tiranës, 
Erion Veliaj ndërton rrugë për biçikleta. Madje edhe ai 
vetë parapëlqen të përdorë biçikletën.

MIRË PËR DEMOKRACINË, KEQ PËR 
BIÇIKLETËN

1991 ishte një moment shumë i madh për vendin 
ballkanik, Shqipërinë. Pas thuajse 50 vitesh diktaturë, 
u ndërmorën hapat e parë në drejtim të demokracisë 
dhe ekonomisë së tregut.

Për biçikletën ky ishte një vit i vështirë. Pasi liria 

dhe të qenit një pjesë e Evropës moderne do të thoshte 
që nga ai moment e tutje para së gjithash të bëheshe 
pronar i një makine, të provoje qoftë botën e madhe 
ose atë të vogël dhe t’u tregoje të gjithëve, që më në 
fund ia kishe arritur. Mundësisht më mirë me një 
automjet gjerman. Zgjedhja e parë ishte marka e yllit 
të argjendtë. Por vetëm pak vite më para, gjithçka qe 
ndryshe. 

Në Shqipërinë komuniste me diktatorin e saj Enver 
Hoxhën, i cili mbajti pushtetin prej shumë vitesh, të 
izoluar nga Perëndimi dhe madje edhe nga ish-shtetet 
simotra komuniste që prej viteve ’80, prona private 
ishte e ndaluar. Thuajse nuk kishte fare automjete. Për 
këtë qëllim – më tepër për arsye praktike – biçikleta 
zuri një vend të rëndësishëm në shoqëri. 

Nëse dikush dëshironte të udhëtonte nga njëri 
qytet në tjetrin– duhej të merrte biçikletën e tij deri në 
stacionin e trenit. Aty biçikleta ngarkohej në një nga 
vagonet e mallrave dhe vinte në destinacion me një nga 
trenat e shumëpërdorur. Kjo ishte situata e përditshme 
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Për një kohë të gjatë, biçikleta në Shqipëri 
ishte i vetmi mjet lëvizës. Me zgjimin politik 
të viteve ’90, makinat u rrokullisën dhe 
pushtuan vendin dhe në këtë mënyrë ndotën 
qytetet. Sot, biçikleta ka rifituar prestigjin. 
Udhëtim me simbolin e ri të statusit.

e më shumë se disa dekadave në Shqipëri.

Në Shqipërinë e re kapitaliste të pas viteve ’90 dhe 
në vitet 2000, biçikleta u konsiderua si një mjet për 
humbësit ose të varfërit. Fituesit ishin makinat.

Fuqia e makinës shkon deri në atë pikë, sa buxheti 
i jetesës kufizohet aq shumë, mjafton që të kesh 
mundësinë t’i japësh makinës, mundësisht të ndonjë 
marke gjermane. Çmimi i këtij zhvillimi, i cili është 
po aq shokues sa edhe vetë ndërrimi i sistemit, është 
degradimi i cilësisë së jetës, së pari në qytete: ajër i 
ndotur, zhurmë dhe rrugë të bllokuara.

Zhvillimi deri në transportin e motorizuar, ashtu si 
njihet edhe në Evropën Perëndimore që prej periudhës 
së pasluftës, përmbushet në Shqipëri në pothuasje 
gjysmën e kësaj periudhe. Padyshim që ky ekzagjerim 
vjen në masë, me të gjitha tiparet negative që sjell.

Ky fenomen ndiqet nga një kundërreagim i parë. Në 
vitet 2010 lëvizjet ekologjike fillojnë nismat e tyre në 
vend, të cilat përpiqen të rrisin vëmendjen e njerëzve 
drejt problemeve të transportit. Ata gjejnë mbështetje 
nga BE dhe nga procesi i tyre i afrimit drejt Shqipërisë. 

Mbrojtja e mjedisit dhe tematika e një jete më të 
shëndetshme shndërrohen në kërkesa për reforma. Në 
këtë mënyrë, fiton edhe biçikleta terren: Në vitin 2011 
në kryeqytetin e Tiranës, nis shërbimi i dhënies me 
qera të biçikletave, të dhuruara nga jashtë, me shumë 
stacione në të gjithë Tiranën. Vitet e para kalojnë paksa 
ngadalë. Në Tiranë, të përdorësh biçikletën në mesin 

e gjithë atyre makinave, kërkon guxim. Si rrjedhojë, 
shumë të rinj, të lindur gjatë viteve të çmendurisë së 
makinave që prej vitit 1991, nuk kanë mësuar kurrë t’i 
japin biçikletës. 

BIÇIKLETA KUNDËR RRYMËS

Kryetari i ri i Bashkisë ndërton rrugë për biçikleta 
– me raste mbi to qëndrojnë ende shtëpizat e vogla 
të stacioneve të autobuseve, ose mbarojnë në mënyrë 
të papritur – por është shumë e qartë që Tirana ende 
është një qytet makinash. Megjithatë trendi në rritje i 
biçikletave është i dukshëm. Si një vizitor i Tiranës, në 
rrugë mund të shikosh minimalisht dyfish më shumë 
biçikleta se sa para 4 viteve. Papritur përdorues të 
biçikletave nuk janë vetëm të moshuarit dhe të varfërit. 
Në të kundërt, të rinjtë kanë filluar, t’i prezantohen 
shoqërisë me biçikletat e tyre. Biçikleta shumë shpejt 
do të bëhet Mercedesi ri. 

Pikërisht, të rinjtë: Shqipëria ka një popullsi shumë 
të re. Ajo duket si e futur nën magji për të shkuar drejt 
trendeve dhe zhvillimeve të metropoleve evropiane, 
pjesë e të cilave ata duan të jenë dëshpërimisht. Dhe në 
Berlin, Londër ose Paris sot makina nuk është më në 
trend, ndërsa biçikleta po.

*Zvicerani Tobi Gessler jeton që prej vitit 2013 në Shqipëri. Dikur postier,  
themeloi në vitin 2015 kompaninë «Bike Albania» për zhvillimin e turizmit të 
qëndrueshëm dhe guidat me biçikletë në malet e Shqipërisë.
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Tema e NumriT

Drejt hartimit të Planit të Lëvizjes 
së Qëndrueshme Urbane të Bashkisë 
Shkodër

Eltjana Shkreli, Organizata për Planifikim të Qëndrueshëm Urban GO2

27 vitet e tranzicionit në Shqipëri, 
të karakterizuara nga informaliteti 
i lartë përballë një administrate 
qendrore dhe vendore të politizuar, 
mes të tjerash, vazhdojnë të sjellin 
si pasojë mungesën e të dhënave 
bazike edhe në aspektet e shumta të 
lëvizjes urbane. 

Pikërisht kjo ishte sfida e parë 
me të cilën u përball GO2 qysh 
në fillimin e punës për hartimin e 
PLQU. Ende më e vështirë bëhej 
puna nga mospasja e metodologjisë 
përkatëse, gjë e cila vjen nga 
mungesa e profesionistëve të 
specializuar për çështjet e lëvizjes së 
qëndrueshme urbane dhe kjo është 
e kuptueshme për aq kohë sa asnjë 
qytet në Shqipëri nuk e kishte nisur 
ende punën për hartimin e një Plani 
të tillë. 

E detyruar nga këto rrethana, 
GO2 kontraktoi ekspertë të huaj, të 
cilët pas disa vizitave studimore në 
Shkodër, propozuan metodologjinë 
për grumbullimin e bazës së 
të dhënave, mjaft efektive dhe 
bashkëkohore. 

Zbatimi i metodologjisë u 
realizua nga GO2 në një numër 
rekord prej më shumë se 2 mijë 
qytetarësh të bashkisë së re 
Shkodër në qytet qendër dhe në 
6 njësi administrative (Velipojë, 
Theth, Rrethina, Gur i Zi, Bërdicë, 
Postrribë) dhe me tri tipe pyetësorësh 
(familjarë, shkolla dhe punë)- tani 
është në fazën e përpunimit përmes 
programeve SPSS dhe Qualtrix. 
Metodologjia e propozuar nga 
ekspertët e huaj, z. Peter M.C. 
Schneider, z. Mevlan Bixhaku dhe z. 
Korab Shehu ishte matja e fluksit të 
trafikut dhe të parkimeve në terren 
në orare dhe disa ditë të caktuara, 
sipas një grafiku të hartuar më 
parë, një punë e mundimshme që 
u realizua falë bashkëpunimit në 
rritje me Fakultetin Ekonomik të 
Universitetit “Luigj Gurakuqi” 

të Shkodrës. Këto matje do 
përpunohen në 3 programe 
kompjuterike (si p.sh. Simcity) dhe 
do rezultojnë me hartat përkatëse 
të rrjedhës së trafikut dhe treguesit 
mbi koeficientin e ndërrimit dhe 
zënies për parkimet. 

Megjithatë, do të duhet ende 
kohë deri në përfundimin e punës 
së ekspertëve - përpunimin e të 
dhënave nga qindra formularë 
regjistrimi e më pas nxjerrja e 
skenarëve  të detajuar për ndërhyrjet 
e nevojshme - që Bashkia e Shkodrës 
të bëhet e para dhe e vetmja Bashki 
në Shqipëri me Plan të Lëvizjes së 
Qëndrueshme Urbane. 

Pas miratimit të tij në Këshillin 
Bashkiak, Plani do të jetë një 
mundësi e artë për Bashkinë e 
Shkodrës, që në partneritet me 
organizatën GO2 të zbatojë dhe të 
lobojë sidomos pranë institucioneve 
dhe organizmave evropiane për 
thithjen e fondeve të domosdoshme 
për zbatimin e këtij dokumenti, 
qëllimi final i të cilit është rritja e 
cilësisë së jetës për komunitetin.
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Fushata ndërgjegjësuese mbi përshtatjen 
ndaj ndryshimeve klimatike dhe avantazhet 
që sjell zbatimi i qasjes bazuar në ekosistem 
për Lagunën Kune-Vain 

vit
i 2

01
7-

20
19

Fushata ndërgjegjësuese 
mbi përshtatjen ndaj ndryshimeve 
klimatike dhe avantazhet e përqasjes 
bazuar në ekosistem në luginën e Kune-Vainit  do 
të organizohet në kuadër të projektit “Ndërtimi për 
rikuperimin e lagunës Kune-Vain nëpërmjet adaptimit të 
ekosistemit (EbA)” dhe synon të rrisë kapacitetin e qeverisë 
dhe të komuniteteve vendore që jetojnë pranë luginës për t'u përshtatur me 
ndryshimet klimatike përmes ndërhyrjeve përshtatëse, përfshirë dhe përshtatjen me bazë 
ekosistemin.

Hartimi dhe zbatimi i planit të menaxhimit dhe i strategjisë 
së komunikimit për përgatitjen dhe shpërndarjen e 
produkteve promovuese dhe informuese si rezultat i zbatimit 
të projektit.

Zhvillimi i fushatave të ndërgjegjësimit për politikëbërësit 
dhe vendimmarrësit, të stafit teknik shtetëror dhe atij jo 
shtetëror, si dhe të publikut të gjerë lidhur me përfitimet që 
vijnë nga zbatimi i ndërhyrjeve nëpërmjet praktikave të 
ripërtëritjes bazuar në ekosistem.

Identifikimi dhe zhvillimi i aktiviteteve novative për 
rritjen e ndërgjegjësimit tek nxënësit e shkollave 
9-vjeçare dhe të mesme mbi ndryshimet klimatike dhe 
përshtatjen me bazë ekosistemin.

Zbatimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese në shkollat e 
zonës së Lezhës, me fokus të veçantë shkollat pranë 
sistemit të lagunës së Kune-Vainit.

REC Shqipëri për një peridhë tri vjeçare 2017-2019 do të jetë përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e fushatave 
ndërgjegjësuese në nivel kombëtar dhe vendor si dhe organizimin e aktiviteteve të veçanta në shkolla, lidhur me përshtatjen 
ndaj ndryshimeve klimatike dhe avantazhet e zbatimit të praktikave të ripërtëritjes së bazuar në ekosistem.

Objektivat e fushatës së ndërgjegjësimit

www.kunevain.com
Profil ProjekTi
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KARTA E MOBILITETIT

Akupunkturë nuk do të thotë 
gjithmonë transformim fizik. 
Ndonjëherë është vetëm një ide e 
thjeshtë e mirë që mund të ndryshojë 
jetën e një qyteti po për mirë. 
Qytetet e mëdha shfaqin probleme 
mjaft të mëdhaja të qarkullimit dhe 
përkeqësimit të tij, nga përdorimi i 
automobilit.

Edhe pse qytetet që ju përgjigjën 
kësaj tendence të ulët vendosën si 
prioritet transportin publik, duke 
reduktuar përdorimin e tepërt të 
automobilave, përsëri ato i shfaqën 
këto probleme. Detyrimi për të 
zgjeruar shtrirjen e automobilave 
edhe në zonat e populluara më 
shumë, vazhdon akoma.

Qytete si Parisi dhe Londra 
që kanë rrjet të gjerë metroje dhe 
sisteme të transportit tokësor me 
cilësi të lartë, kanë një përqindje të 
madhe të përdorimit të automobilit. 
Çfarë duhet bërë me atë pjesë 
popullsie që insiston në përdorimin 
e makinave?

Londra hodhi hapin e parë 
radikal duke caktuar një taksë 
për makinat që hyjnë në zonën e 
qëndrës së qytetit dhe besoj që kjo 
ide vazhdon akoma.

Nuk kam asgjë përkundrejt 
automobilave. Por idea është t’i 
përdorim me korrektësi dhe në 
mënyrë të përshtatshme, jo të 
lejojmë që ta bëjnë qendrën e qytetit 
të pajetueshme. Mendoj se zgjidhja 
më e mirë është krijimi i një karte 
mobiliteti.

Akupunktura urbane

Karta e parapaguar mund të 
përdoret për të gjitha udhëtimet 
brenda në qytet. Duke filluar me 
parkingun në perimetrin ku ju lini 
makinën tuaj, për të marrë më pas 
metronë ose autobusin. Ju mund të 
përdorni të njëjtën kartë edhe për 
taksitë.

Zgjidhja për më shumë mobilitet 
racional është integrimi i të gjitha 
mënyrave të transportit. Sekreti 
është të mos lejosh makinat, taksitë, 
autobuzët, sistemet e transportit 
tokësor dhe metrotë të konkurojnë 
të njëjtin intinerar udhëtimi. Karta 
e mobilitetit duke kërkuar integrim 
të shpejtë do të funksionojë tamam 
duke lejuar çdo njeri të përdorë 
BMW-në e tij - (B) autobusin, - (M) 
metronë ose - (W) të ecurin e tij.

Pjesë nga libri i Jaime Lerner “Urban Acupuncture” - përkthyer nga Diana Mile
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MAKINAT INTELIGJENTE 
DHE  AUTOBUSËT 
PRAKTIKË

Në ditët e sotme ka çështje 
shumë më të debatueshme sesa 
e ardhmja e transportit. Shumë 
biseda përqendrohen tek makina 
e së ardhmes duke gjykuar deri 
tek automobilat më të sofistikuar 
anembanë botës. Në të vërtetë mjetet 
e së ardhmes duken të guximshme. 
Edhe Muzeu i Artit Modern, në një 
ekspozitë të madhe para tre vitesh 
ndikoi me diskutimin e dedikuar 
teknologjisë dhe dizajnit të makinës 
të së nesërmes.

Ndërkohë, makina vërtet 
inteligjente nuk është shpikur 
akoma. Ata që bëjnë makina me 
motor standart do të mbeten në 
hije pasi të zbulohet një dizajn 
i ri, i guximshëm. Vëmendjen 
do ta tërheqin modelet që do të 
reklamojnë motorët e avancuar 
(Hibrid dhe varietete të Flex-Fuel). 
Makinat e krijuara për t’u ngarë në 
qytet janë të vogla dhe të ngadalta, 
harxhojnë pak, ato janë të këqija 
për autostradat e hapura. Mirë, 
nëse kërkohen dy tipe të ndryshme 
të makinave atëherë përse nuk 
ndërtohen dy makina në një: të 
themi një makinë/biçikletë ose një 
veturë e bollshme me një tjetër 
makinë qyteti që paloset brenda në 
portobagazh?

Tashmë autobusi inteligjent 
egziston. Në fund të fundit ai vjen me 
më pak kërkesa dhe karakteristika 
bazë. Së pari ai kërkon një korsi 
të vetën, të vijëzuar apo jo, por 
megjithatë të veçantë, me një orar 
të saktë dhe linjë të vazhdueshme. 
Tjetra, autobusi duhet të jetë i 
thjeshtë për t’u ngjitur e zbritur 
dhe me parapagim bilete. Ai duhet 
të mbulojë linjat qytetëse ose linjën 
ekspres të nisjes dhe mbërritjes në 
intervale të rregullta.

Nuk kam asnjë dyshim që qyteti 
i të ardhmes do të mbështetet tek 
transporti tokësor. Ai është më 
i shpejtë, shumë më i lirë (1% e 
kostos/km e metrosë) dhe mund 
të integrohet lehtësisht me linjat e 
metrove ekzistuese. Sekreti është të 
krijosh një shërbim autobusash, që 
funksionon me efiçiencë më mirë 
sesa një linjë metroje. Zgjidhja 
janë pikërisht këto mjete transporti 
praktike.

Biçikleta inteligjente gjithashtu 
ekziston. Kjo është një biçikletë 
që nuk ka nevojë të futet midis 
makinave, mauneve dhe autobusave 
në rrugë ose mes grumbullit të 
këmbësorëve në shëtitore. Kjo 
është një biçikletë me korsinë e 
saj, një korsi e mirëpërcaktuar që 
ecën përbri lumenjve, kanaleve 
dhe shinave të trenave. Megjithatë 
kjo biçikletë do të bëhet vërtet 
inteligjente vetëm atëherë kur ta 
përdorësh lehtësisht si një çadër. 

Realizojeni, shtypni butonin 
dhe ja transporti portativ është i 
menjëhershëm.

Taksia inteligjente është një 
automjet që nuk konkuron as me 
autobusin, as me metronë. Ajo nuk 
funksionon për të njëjtën hapësirë 
dhe klientelë si mënyrat e tjera 
të transportit të mësipërm por i 
plotëson të dyja. Në këtë mënyrë, 
taksia inteligjente ndihmon në 
lëvizjen e trafikut të pasagjerëve të 
trenave, për t’i marrë dhe çuar nga 
metroja në stacionin më të afërt 
të autobusit ose midis qëndrave të 
metrosë pa zëvendësuar ose ndikuar 
në asnjë shërbim tjetër. Taksia 
inteligjente që të integrohet mirë 
në rrjetin e transportit publik më të 
gjerë duhet të operojë me të njëjtin 
sistem të tarifave. Imagjinoini të 
gjitha këto! Punonjësit e taksive 
do të jenë në bashkëpunim me 
transportin masiv dhe jo kundër tij!

Tani imagjinoni dhe mënyrën më 
të fundit të transportit, këmbësorin 
inteligjent. Këta janë ata që mund 
të lëvizin lirshëm anembanë qytetit, 
edhe në vendparkimet e tij, vetëm 
duke kaluar në kahun e tyre të 
lëvizjes. Këmbësori inteligjent 
si konsumator do të kërkojë më 
shumë lehtësira urbane efiçente, më 
shumë dyqane dhe shërbime më të 
mira. Sigurisht që do të ketë dyqane 
inteligjente, kinema inteligjente dhe 
shërbime inteligjente.
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