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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/Faks: 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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Nevojat e progresit
Muajt e vjeshtës sjellin rënien 

e temperaturave dhe drithërimën e 
vlerësimit të rradhës së Komisionit 
Europian për vendin gjatë vitit të 
fundit. Shumë rendën pas frekuencës 
së përdorimit të termave të tillë si 
“korrupsion” dhe “dekriminalizim” 
të cilët siç pritej u përmendën më 
shumë këtë vit. Mjedisi vijon të zërë 
vendin modest dhe jo konkurues në 
zhurmnajën e problematikave dhe 
prioriteteve të vendit.

Në tërësi, Raporti për 
Shqipërinë duket më pozitiv, ndërsa 
rekomandimet për mjedisin më 
të drejtpërdrejta. Tek e fundit, 
nëse nuk i kushton kujdes vitit të 
raportit, ndryshimi i perceptuar 
nga njerëzit për progres mjedisor, 
mbetet i vogël. Vlerësohen masat 
për mbetjet spitalore, por ende 
pak kemi ecur nëpër Shqipërinë e 
pastruar prej mbetjeve. Kemi shtuar 
ditët pa makina në qytete, por ajri 
mbetet i ngarkuar prej shkarkimeve 
industriale apo transportit. Kemi 
ndaluar gjuetinë e kafshëve të egra, 
por jo prerjet në pyje. Ndryshimet 
institucionale në menaxhimin e 
ujërave apo të zonave të mbrojtura, 

janë si filizat e vegjël që ende nuk 
kanë çelur lule e lidhur fruta.

Jemi të paduruar apo kemi 
kuptuar se disa problematika 
mjedisore e kanë cënuar 
pakthyeshmërisht trashëgiminë dhe 
të ardhmen tonë? Faktikisht kemi 
humbur një pjesë të rëndësishme të 
pasurisë së paçmueshme natyrore: 
tokë, ujë, lloje bimësh e kafshësh 
dhe pejsazhe. Vështirësi të shumta 
janë kapërcyer gjatë kësaj periudhe, 
por vështirësitë më të mëdha i 
përkasin të ardhmes. Vështirësia më 
e madhe janë pikëpyetjet e shumta 
të dilemave të zhvillimit të vendit. 
Duke ju referuar Perceptimit të 
Publikut për mjedisin 2015, 60% 
e të anketuarve shprehen se “më 
shumë investime të shkojnë për 
çështje mjedisore sesa çështje të 
përfitimit ekonomik”; ndërkohë 
që rreth 58,1% janë plotësisht 
dakort dhe shumë dakort se 
“mbrojtja e mjedisit mund të nxisë 
rritjen e ekonomike të vendit”. 
Shifrat kanë filluar të flasin qartë 
mbi evoluimin e opinionit publik 
drejt zgjedhjeve më të balancuara. 
Rendja e shfrenuar për të kapur sa 

më shumë pikë përqindje në rritjen 
ekonomike, po shterr fuqinë tonë 
dhe kapacitetet e vendit për rendur 
më tej…

Programet partiake 4 vjeçare 
mbeten shumë afatshkurtra, 
kundrejt planifikimeve 15-20 vjeçare 
të zhvillimit afat gjatë të vendit. 
Politikat ekonomike të zhvillimit të 
shpejtë ekonomik duket se nuk janë 
të mundura dhe nuk materializohen 
në një standard më të mirë jetese për 
njerëzit. Madje mund të themi se 
kanë rezultuar shpesh në konflikte 
sociale dhe degradimin mjedisor 
prej shfrytëzimit të burimeve, 
zënies së tokës apo në migrimin 
e komuniteteve drejt zonave të 
tjera. Gjatë muajit tetor 2015, disa 
grupime mjedisore, të mbështetura 
dhe drejtuara nga Qendra Rajonale 
e Mjedisit (REC) kanë artikuluar 
problematika prioritare të vendit, 
disa prej te cilave do ti gjeni të 
përmbledhura në faqet e këtij numri 
të Mjedisit Sot. Zëri i shoqërisë 
civile shpreh me guxim se reforma 
mjedisore nuk është çështje 
padurimi, por një kusht ekzistence 
dhe identiteti!
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Aktualitet

Ministria e Mjedisit prezanton 
programin strategjik kombëtar për zonat 
e mbrojtura (2015-2020) dhe përgatitjet 
për moratorium 10 vjeçar për pyjet.

Agjencia Kombëtare e Zonave 
të Mbrojtura dhe Ministria e 
Mjedisit prezantuan më 19 nëntor 
programin strategjik kombëtar 
për zonat e mbrojtura, ku AKZM 
angazhohet të përmirësojë 
menaxhimin e zonave të mbrojtura 
sipas kërkesave dhe standardeve 
ndërkombëtare, duke ruajtur në 
mënyrë të qëndrueshme burimet 
natyrore në to.

Objektivat kryesorë të këtij 
programi 5-vjeçar janë që në dy 

vitet e ardhshme sistemi i zonave 
të mbrojtura të administrohet 
dhe menaxhohet nga AKZM 
dhe adZM, te ngrihet dhe të 
zbatohet një sistem menaxhimi i 
qëndrueshëm financiar për zonat 
e mbrojtura dhe të futen elementë 
të rinj që lidhen me komunikimin, 
ndërgjegjësimin dhe edukimin 
për të ndryshuar perceptimin 
dhe rolin e këtyre zonave për 
ruajtjen e natyrës dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm, si dhe promovimi në 
katër vitet e ardhshme i vlerave të 

zonave të mbrojtura në nivel lokal, 
kombëtar dhe ndërkombëtar.

“Gjej rastin të kërkoj nga ju, 
si aktorë aktivë në mbrojtjen 
e mjedisit mbështetjen ndaj 
Ministrisë së Mjedisit, në nismën 
tonë për vendosjen e moratoriumit 
10 vjeçar të pyjeve.” – u drejtua 
Ministri i Mjeisit Z. Lefter Koka, 
në takimin prezantues donatorëve 
për mbështetje, krahas grupeve të 
interesit

Aplikacioni 
“Mjedisi im”

Aplikacioni “Mjedisi 
im” është një nismë e 
Inspektoratit Shtetëror 
të Mjedisit dhe Pyjeve 
që synon përfshirjen e 
qytetarëve në raportimin 
e shkeljeve mjedisore, me 
synimin për tu kthyer në 
zërin dhe armën më të 
fortë të qytetarëve. 

Aplikacioni mund të 
shkarkohet nga Play Store.  
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Aktualitet

Vullnetarizmi mjedisor  
dhe sfidat e tij në Shqipëri
Endri Haxhiraj, 
Instituti i Politikave Mjedisore

Të rinjtë i kanë drejtuar sytë drejt 
Evropës. Mirëqenia dhe imazhi i 
saj janë standardi që të rinjtë kanë 
si referencë sot, por arritja e këtij  
standardti është bërë e mundur falë 
një pune shumëvjeçare nga banorët 
e atjeshëm për ruajtjen e mjedisit të 
pastër, për kujdesin ndaj personave 
në nevojë, për rehabilitimin e jetës 
së egër, për mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut e shumë kontribute të 
tjera. Rol të rëndësishëm jo vetëm 
në Evropë, por në ShBA dhe 
vende të tjera të zhvilluara luan 
vullnetarizmi. 

Në Gjermani 1/3 e popullsisë 
marrin pjesë rregullisht në aktivitete 
vullnetare. Në Britaninë e Madhe 
23 milionë qytetarë ofrojnë punë 
vullnetare e në të njëjtin nivel janë 
po ashtu Belgjika, Zvicra, Franca, 
Polonia, Irlanda etj. Ndërkohë në 
Shqipëri ende nuk ka statistika mbi 
numrin e vullnetarëve, por numri 

duket të jetë shumë më i vogël. 

Gjatë këtyre viteve shoqëria 
civile ka evidentuar dhe promovuar 
vullnetarë nga ana tjetër ka përfituar 
profesionistë të rinj të besueshëm. 

Aktualisht shoqëria civile 
shqiptare ka një përgjegjësi të madhe 
për injektimin e vullnetarizmit në 
kulturën e kombit tonë, si p.sh., 
duke ndikuar në përmirësimin 
e legjislacionit, duke informuar, 
promovuar dhe përkrahur të rinjtë 
aktivë në mbrojtjen e mjedisit. 

Vullnetarizmi është një 
kombinim i punës dhe pasionit. 
Një njeri mund të punojë në një 
punë normale me pagesë por 
njëkohësisht të jetë edhe vullnetar/
aktivist në komunitetin e tij. Kjo do 
të thotë gjithashtu se vullnetarizmi 
nuk ka moshë kufizim gjinor.

Sipas disa përvojave ballkanike, 

disa rekomandime me dobi i 
drejtohen specifikisht organizatave 
të cilat duhet të bëjnë advokim të 
drejtpërdrejtë tek vendimmarrësit 
lokalë dhe qendrorë për përfshirje 
të çështjes së vullnetarizmit në 
axhendën zyrtare institucionale. 
Veprime të tjera do të ishin 
fushatat e ndërgjegjësimit për rolin 
e vullnetarizmit në shoqëri dhe 
veçanërisht për veprimin vullnetar 
për mbrojtjen e mjedisit.

Gjithashtu edhe donatorët duhet 
të skicojnë skema për promovimin 
e vullnetarizmit, sidomos në nivel 
lokal apo për përkrahjen e OJF-ve 
në afrimin e vullnetarëve dhe punës 
vullnetare.

Si përfundim, organizatat që 
nuk kanë vullnetarë duhet ti afrojnë 
ata në mjediset e tyre pasi përfitimi 
është i ndërsjelltë, fiton vullnetari, 
fiton OJF-ja, fiton mjedisi.

“Vullnetarët nuk paguhen – jo 
sepse nuk kanë vlerë por sepse 
nuk kanë të çmuar!” 
Sherry Anderson
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#WhyImWatching
https://www.climaterealityproject.org/

Ndryshimet klimatike nuk janë të botës, por 
të tuat. Kur të ndryshojë mendësia nga faji dhe 
përgjegjësia kolektive, në reflektimin individual, 
klima do të ndryshojë. Klima ndikon në gjithçka 
që ne duam dhe për të cilën punojmë, le t’i mbajmë 
të paprekura. Në këndvështrimin e një inxhinieri 
të mjedisit është e lehtë të ndihesh i vogël në 
krahasim me presionin mbytës të problemeve të 
pafundme të mjedisit, por njëkohësisht motivohesh 
nga një kauzë madhore, nga fakti që kontributi 
profesional, përveç përfitimit financiar, do sjellë një 
ndryshim të prekshëm në fatin e mjedisit tonë.  - 
Rodon Miraj, Ing.Mjedisi
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Aktivitete REC

https://www.climaterealityproject.org/

Aktiviteti për ndryshimet klimatike më 
intereson shumë, pasi këto ndryshime ndikojnë 
në humbjen e habitateve folezuese të shumë 
shpendëve folezues në Shqipëri. Humbja e këtyre 
habitateve ndikon drejtpërdrejtë në shumimin e 
tyre dhe çon në rënien e numrit të shpendëve. Kjo 
do të thotë më pak ekoturizëm, më pak shpendë 
për të vrojtuar apo birdwatching që personalisht 
më pëlqen shumë. - Olsi Lama. Anëtar, Shoqata 
për Ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të 
Shqipërisë.

Ndryshimet klimatike tashmë janë një fakt dhe 

një nga çështjet më serioze me të cilat ndeshemi 

përditë. Prandaj besoj se gjithëpërfshirja dhe 

edukimi i brezave të rinj, për të përmirësuar 
cilësinë e mjedisit ku jetojmë, është mëse e 
domosdoshme. Asnjëherë nuk e kam vënë në 

dyshim faktin se kanë qenë gjithmonë një grup 

shumë i vogël qytetarësh të përkushtuar dhe të 

përgjegjshëm që kanë sjellë ndryshimin në botë. 

Projekti ynë “Anglishtja për mjedisin”/English 

for the environment” synon të edukojë pikërisht 

qytetarë të këtij lloji.- Elsa Lici, Mësuese në 
gjimnazin me orientim gjuhësor “Asim Vokshi”

Nuk do të doja të rrugëtoja shumë larg, e as të tregoja për cunamet, tajfunet 
që nga Meksika deri në Tajlandë, por do të ndaloja te një vend 28.748 km2 i cili 
i përjeton ndryshimet klimatike të ndërthurura mjeshtërisht me shfrytëzimin 
unik Homo albanicus. Bregdetin për të cilin aq shumë krenohemi, po na humbet 
çdo ditë para syve tanë, burime uji që tashmë po bëhen relikte, lloje të florës dhe 
faunës në nivele që lajmërojnë zhdukjen, epidemitë e papritura që përhapen në 
masë, parametrat cilësorë të ajrit, ujit, tokës në nivele alarmante dhe monumente 
kulturore e biologjike drejt rrugës pa kthim të shkatërrimit. Rezervat ushqimore janë 
të pamjaftueshme për të përballuar nga njëra anë egërsinë e ndryshimeve klimatike 
dhe nga ana tjetër këtë rritje të frikshme të popullsisë. Projeksionet afatshkurtra na 
orientojnë në një dietë ushqimore me bazë insektesh (përbëjnë grupin me numër më 
të madh llojesh), por njëherë që hyjmë në këtë fazë, njerëzimi ka vdekur dhe rrethi i 
evolucionit është mbyllur; kthim në gjenezë, dietë ushqimore me Homo sapiens, dhe 
më pas heshtje…Na ishte njëherë Toka. – Artenisa Peçulaj, MSc Biologji Mjedisi.
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Nuk është zona më 
naftënxjerrëse në botë, 
është thjesht plazhi i Durrësit

...sepse nuk do të bëjmë plan për çdo gjë, pse do të kemi plan 
dhe për cunami ne? cit. një zyrtar në vendngjarje
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Tema e NumriT

Perceptimi publik për mjedisin 
është sfidues sepse ndryshon nga 
njëri vend në tjetrin, madje edhe me 
kalimin e kohës. Luhatjet që shfaqen 
në kohë të ndryshme përballohen 
duke i rishikuar sistematikisht 
nëpërmjet sondazheve të 
vazhdueshme që pasqyrojnë qartë 
tendencën kryesore, modelin e 
preferuar të zhvillimit nga publiku  
madje dhe faktorët që qëndrojnë 
prapa këtyre ndryshimeve të 
perceptimeve në aspektin kohor.

Studimi i parë i perceptimit të 
publikut për mjedisin në Shqipëri u 
realizua në terren në periudhën Mars 
– Prill 2015 dhe u publikua në Tetor 
2015. Në sondazhin e drejtpërdrejtë 
morën pjesë 1400 persona, mbi 
15 vjec, nga zona të ndryshme të 
Shqipërise të cilët dhanë opinione 
me anë të një pyetësori të hartuar 
me 32 pyetje me qëllimin për të sjellë 
rezultate të reja e të paanshme për 
raportimin e gjendjes së mjedisit 
nga këndvështrimi i publikut. 
Studimi merr në konsideratë faktin 
se veprimtaritë njerëzore ushtrojnë 
presion mbi mjedisin dhe ndikojnë 
në cilësinë dhe sasinë e burimeve 
natyrore, ndërkohë që vetë shoqëria 
përgjigjet për këto ndryshime 
që vijnë si pasojë e qasjeve apo 
politikave të përgjithshme, 
ekonomike, mjedisore. Marrëdhënia 
shkak-pasojë ka qenë kuadri kryesor 
në themelin e pyetjeve të ngritura 
duke ndërlidhur vendimmarrësit 
dhe publikun, në veçanti se si këta 
të fundit e perceptojnë mjedisin, 
dhe  ndërveprimin e tij me zhvillimin 
ekonomik dhe çështjet e tjera sociale.

“Cilësi e dobët e mjedisit sot, por 
edhe tendencë për t`u përkeqësuar - 
çfarë na tregon sondazhi i publikut?
Madlina Puka

Drejtore Ekzekutive – CRCD. Sondazhi Kombëtar Perceptimi i Publikut për Mjedisin

Studimi i parë i perceptimit të 
publikut në Shqipëri u realizua 
në terren në periudhën Mars – 
Prill 2015 dhe u publikua në 

Tetor 2015. 

Pavarësisht se shqetësimet e ngritura herë pas here nga organizata 
mjedisore të shoqërisë civile dhe nga nisma qytetare me tematika aktuale 
tregojnë për një nivel në rritje të ndërgjegjësimit publik, opinioni i publikut 
në lidhje me gjendjen mjedisore të vendit nuk është testuar asnjëherë më 
parë.

Cili është opinioni i përgjithshëm i publikut për gjendjen e mjedisit në 
Shqipëri?

Studimi tregon për perceptimin e një cilësie të dobët të mjedisit në 
vendin tonë sot, nga shumica e popullatës (61%). Përveç kësaj dhe një 
ndjenjë pesimizmi përshkon më shumë se gjysmën e tyre, të cilët mendojnë 
se gjendja e mjedisit do të përkeqësohet në të ardhmen. 

Shqetësimi kryesor i shprehur nga shumica e publikut lidhet 
drejtpërdrejtë me sigurinë ushqimore pasi 60% ndihen të shqetësuar për 
ndikimin në shëndet të kimikateve që përdoren në produktet e përditshme 
që konsumojnë. 

Ndotja e ujit të deteve, lumenjve, liqeneve e ujërave nëntokësore është 
një shqetësim prioritar madje i shprehur edhe nga banorë të zonave të cilët 
nuk kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me ndotjen por ka një ndërgjegjësim e 
sensibilizim me çështje kombëtare të perceptuara nga gjithësecili prej tyre. 

Ndotja e ajrit renditet ndër problemet më shqetësuese në zonat urbane  
e që zbehet në zonat rurale ku del në pah ndotja e tokës. 

http://albania.rec.org/lajme/390/perceptimi2015
Gjejeni raportin në:
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Nga ana tjetër, publiku 
evidenton veten, sjelljen e tij për 
t’i adresuar si shqetësim real duke 
treguar qartazi një shkallë të lartë 
përgjegjësie për të ulur ndikimin e 
dëmshëm të individit në mjedis.

Një shkallë kaq e lartë 
shqetësimesh që pasqyron një lidhje 
të drejtpërdrejtë të perceptuar 
të mjedisit me shëndetin (ajri, 
siguria ushqimore, etj) duhet të 
nxisë autoritetet dhe institucionet 
shtetërore vartëse të rrisin kontrollin 
dhe mbikëqyrjen jo vetëm të situatës 
mjedisore por edhe të shëndetit 
publik, produkteve ushqimore etj. 

Zhvillimi i qëndrueshëm - 
Mjedisi në vendimmarrje dhe 
ndikimi në sjelljen individuale.

Me gjithë rrezikun që i kanoset 
burimeve natyrore në vendet 
në zhvillim sikurse është dhe 
Shqipëria ku fjala e ditës është rritja 
ekonomike, publiku ka një tendencë 

të dukshme në përzgjedhjen që i 
bën alternativave për mbrojtjen 
e mjedisit. Mbrojtja e mjedisit ka 
rëndësi dhe duhet t’i jepet më tepër 
përparësi, edhe pse publiku gjykon 
se konsiderohet si një pengesë për 
rritjen ekonomike në vend. Kështu 
mendon rreth 68% e publikut duke 
e lënë në vend të dytë zhvillimin 
ekonomik. 

Një tregues interesant është 
qasja mjedisore përveç mbështetjes 
për mbrojtjen e mjedisit. Publiku 
pajtohet në shumicën e tij 
(95,7%) se mbrojtja e mjedisit 
është një përgjegjësi e madhe si e 
operatorëve industrialë ashtu edhe 
e vetë individëve. Parimi “ndotësi 
paguan” tashmë perceptohet si 
një përgjegjësi e të dy palëve që e 
cilësojnë veten ndotës. 

Shumë njerëz  jo vetëm e 
perceptojnë mbrojtjen e mjedisit të 
rëndësishme por edhe angazhohen 
duke u sjellë e reaguar në muajt 

e fundit me aktivitete që kanë një 
ndikim pozitiv në mjedis. Shumica e 
aktiviteteve lidhen me kursimin pra 
në një formë apo në një tjetër sjellja 
pro-mjedisore nuk është “e gjelbër” 
vetëm për mjedisin por është 
“e gjelbër” edhe për ekonominë 
familjare. Publiku shprehet se 
përdor më tepër transport publik 
(përfshirë këtu ecjen me biçikleta, 
autobusa etj) sikurse edhe ka 
reduktuar konsumin e energjisë 
elektrike apo ujit të pijshëm. Në 
përgjigjet e dhëna arrijmë të shohim 
dhe nismat e tyre, të pakta por 
pothuajse në të gjitha qytetet, përsa 
i përket riciklimit të mbetjeve. 

Gatishmëria dhe dëshira për 
të blerë produkte ekologjikisht 
mjedisore edhe nëse ato kushtojnë 
më shumë, është e shprehur gjerazi 
nga publiku madje edhe pa pasur 
asnjë ngurrim që mund të vijë nga 
mungesa e të ardhurave. Rezultate të 
tilla shërbejnë për çdo të interesuar 
të fushës së tregëtisë apo prodhimit 

Si do ta vlerësonit në përgjithësi cilësinë e mjedisit 
në vendin tonë sot?

Mendoni se cilësia e mjedisit në vendin tonë në
përgjithësi, po shkon më mirë apo më keq?

Burimi: Raport Studimi “Perceptimi i Publikut për Mjedisin në Shqipëri”, REC 2015

Nuk e di / refuzoj të përgjigjemPo shkon keqPo shkon mirë

23,5% 52,7% 23,8 %
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të produkteve të tilla për të hartuar 
plane e strategji marketingu ku 
dëshira e mirë e konsumatorit për 
blerje të tilla nuk mungon. 

Roli i Qeverisë në mbrojtjen e 
mjedisit

Ndërsa qytetarët angazhohen, 
aktivizohen ashtu sikurse shpre-
hen, perceptojnë se angazhimi i 
institucioneve qendrore, vendore, 
ndërkombëtare etj është i ndryshëm. 
Ata vlerësojnë së Bashkimi Evro-
pian angazhohet më shumë se gjithë 
të tjerët në çështjet mjedisore dhe 
vendimmarrja për çështjet mjedisore 
duhet të pasqyrojë bashkëpunimin 
dhe vendimmarrjen e përbashkët 
midis Qeverisë dhe vendeve të BE-
së. Publiku mendon se vendet e 
BE-së janë aktorët kryesorë në zgji-
dhjen e çështjeve mjedisore në vend, 
nëpërmjet harmonizimit të legjisla-
cionit, konventave, marrëveshjeve 
dhe ndihmës konkrete. 

Më tej, opinioni publik konsid-

eron se kompanitë e mëdha dhe in-
dustritë duhet të jenë përgjegjëse për 
dëmet mjedisore që shkaktojnë. Po 
ashtu, autoritetet qendrore duhet të 
jenë në gjendje të kontrollojnë zbat-
ueshmërinë me përpikmëri të ligjeve 
mjedisore në vend.

Informacioni për çështje 
mjedisore – Sa janë shqiptarët të 
informuar?

Publiku ndihet shumë i informuar 
pavarësisht disa çështjeve specifike që 
përmend si nevojë për informacion. 
Media renditet si burim informacioni 
kryesor, por jo burim i besueshëm. 
E kundërta ndodh me organizatat e 
shoqërisë civile, të cilat nuk renditen 
në burimet e para të listuara të 
informacionit por konsiderohen 
burim shumë i besueshëm. 
Informacionet e dhëna nga Bashkimi 
Evropian si dhe ekspertët e mjedisit 
renditen si burimeve të rëndësishme 
dhe të besueshme të informacionit 
duke lënë pas autoritetet qendrore 
dhe vendore.

Mbrojtja e mjedisit mund të nxisë rritjen ekonomike të vendit

Burimi: Raport Studimi “Perceptimi i Publikut për Mjedisin në Shqipëri”, REC 2015

Aspak dakort

Jo shumë dakort

Dakort

Shumë dakort

Plotësisht dakort

24,2%

33,9%

33,5%

7,1%

1,3%

Një rezultat i tillë i perceptuar nga 
publiku, hedh dritë mbi nevojën për 
bashkëpunim e shkëmbim përvoje 
mes medias dhe organizatave të 
shoqërisë civile si dhe përdorimit 
të teknikave të duhura për dhënien 
e duhur e të saktë të informacionit 
tek publiku. Nxitja e aktiviteteve 
të edukimit e ndërgjegjësimit me 
ndikim të drejtpërdrejtë e përfshirje 
reale të komunitetit duke praktikuar 
metoda të provuara në vendet 
evropiane, del një domosdoshmëri, 
sikurse edhe bashkëpunimi me 
qeverisjen vendore e qendrore duke 
sjellë reagime konkrete të qytetarëve 
në masat politike që merren për 
mbrojtjen e mjedisit.

Për më tepër, shumë politika 
vendore kërkojnë përfshirjen e 
publikut në vendimmarrje dhe 
monitorime të mëtejshme të situatës 
mjedisore duke rritur aksesin në 
informacion si dhe transparencën 
dhe llogaridhënien tek publiku.
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Pyjet janë një mbulesë sublime 
e planetit tonë, gjendja e të cilave 
përbën një nga treguesit më 
kuptimplotë të diferencimit të 
vendeve të zhvilluara e me ekonomi 
të konsoliduar, ku jetojnë kombe të 
formuar e të kulturuar, nga vendet 
në zhvillim me pamjaftueshmëri 
ekonomike të dukshme. 

Dihet tashmë se ne, nga një 
vend me trashëgimi natyrore 
“sui generis” dhe i konsideruar 
relativisht i pasur me pyje, me një 
fond pyjor kadastral që mbulon 
rreth 60 % të territorit, gjatë 
periudhës së tranzicionit fondi 
pyjor është pakësuar në mënyrë 
drastike, veçanërisht, gjatë 25 
vjeçarit të fundit. 

Pyjet dhe tranzicioni shqiptar
Mehmet METAJ; Genci KACORI
Qendra ALBAFORESTi

Gjendja reale e pyjeve

Deri në fillim të viteve ’90, nga 
fondi pyjor është prerë më shumë 
lëndë drusore sesa mundësia vjetore 
e shfrytëzimit, por ishte arritur të 
instalohej gjenerata e re në rrugë 
natyrore, si rezultat i respektimit 
të kritereve dhe rregullave të 
shfrytëzimit të pyjeve. 

Kuadri i ri ligjor, i hartuar 
nga viti 1992 e në vijim, krahas 
krijimit të bazave për trajtimin dhe 
zhvillimin e pyjeve me koncepte 
të reja bashkëkohore krijoi 
konflikt interesi sepse sanksionoi 
ushtrimin njëherësh të funksioneve 
menaxhuese e kontrolluese nga të 
njëjtat struktura.

Periudha pas vitit 1993, 
megjithëse shifrat zyrtare tregojnë 
prerje nën mundësinë vjetore të 
shfrytëzimit, përgjithësisht është 
karakterizuar nga mosrespektimi i 
kritereve dhe rregullave, me pasojë 
mungesën e ripërtëritjes natyrore 
si rrjedhojë shumë sipërfaqe 
tanimë nuk klasifikohen pyje, 
por me bimësi pyjore ose djerrë. 
Nga viti 1993 e në vijim, krahas 
zjarreve, prerjet e paligjshme kanë 
qenë fenomeni bashkëshoqërues i 
zhvillimeve në sektorin e pyjeve.

Drejtoria e Përgjithshme e Pyjeve 
dhe Kullotave (DPPK), e krijuar 
si institucion i pavarur në vitin 
1989, megjithëse u riorganizua në 
kuadrin e Reformës Institucionale, 
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Për periudhën 1999-2004, burimi i informacionit, DPPK
Për periudhën 2006-2013, burimi i infromacionit, INSTAT
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në vitin 2006, pas rreth 17 vitesh 
funksionim, u shpërbë dhe sektori 
i pyjeve u përfshi në strukturat e 
Ministrisë së Mjedisit. Ky ndryshim, 
jo në përputhje me strategjinë e 
zhvillimit të sektorit, ishte një hap 
i madh prapa, sepse shkatërroi të 
gjithë progresin e bërë deri në atë 
periudhë. Funksionimi i shërbimit 
pyjor filloi të përballej me vështirësi, 
për shkak të strukturës organizative 
burokratike dhe përqëndrimit 
të kompetencave në qendër, 
komunikimit dhe vendimmarrjes 
jo të shpejtë, konfliktit të interesit 
dhe presionit politik mbi të gjithë 
nivelet e administratës. Aspekti më 
delikat i reformës institucionale, 
vazhdimisht ka qënë menaxhimi i 
burimeve njerëzore. 

Prerjet e ligjshme dhe të 
paligjshme, janë pasqyruara jo 
tërësisht në statistikat zyrtare. Për 
këtë arsye, vëllimi i përgjithshëm i 
fondit pyjor duhej të kishte ardhur 
në rritje nga viti 1990 deri në vitin 
2013, por në fakt ka ndodhur e 
kundërta dhe vëllimi i përgjithshëm 
i fondit pyjor, është pakësuar. 

Nga zhvillimet e periudhës 
së tranzicionit edhe zonat e 

mbrojtura janë prekur nga prerjet e 
paligjshme dhe zjarret, disa në masë 
të konsiderueshme, duke humbur 
vlerat dhe rëndësinë, për të cilat 
u është dhënë statusi e mbrojtja 
ligjore. Por, ato përsëri vazhdojnë 
të qëndrojnë në mënyrë fiktive në 
listën e zonave të mbrojtura.

Dëmtimi i pyjeve është 
shoqëruar me humbjen e habitateve 
për shumë specie të faunës dhe florës 
së egër, duke pakësuar ndjeshëm 
llojet dhe numrin e tyre. Faktori 
tjetër vendimtar, për këtë fenomen, 
ka qënë gjuetia e paligjshme.

Importi i lëndës drusore, 
konkretisht i trupave, të nevojshëm 
për industrinë e prodhimit të lëndës 
së sharruar, ka qënë i parëndësishëm 
dhe nuk ka arritur të kompensojë 
mungesën e tyre nga pyjet e vendit. 
Kanë qënë kryesisht prerjet e 
paligjshme, që e kanë frenuar 
importin e tyre. Eksporti i lëndës 
drusore, kryesisht i elementëve, 
i druve të zjarrit dhe qymyrit të 

drurit, kanë qënë veprimtari të 
rëndësishme për shumë subjekte. 

Transferimi i pyjeve në 
përdorim, por sidomos në pronësi 
të njësive të qeverisjes vendore, nuk 
arriti të realizohej në përputhje me 
objektivat e caktuar, për faktin se 
ato nuk u mbështetën me staf dhe 
fonde të nevojshme. Ky proces, më 
tepër se një transferim, ishte një 
braktisje e pyjeve.

Faktikisht ne kemi humbur një 
pjesë të rëndësishme, të një pasurie 
të paçmueshme. Vështirësi të 
shumta janë kapërcyer gjatë kësaj 
periudhe, por vështirësitë më të 
mëdha i përkasin së ardhmes, sepse 
ekzistojnë shumë pikëpyjetje. Më 
kryesoret janë: (i) sa do të mund 
të rigjenerohet ajo çfarë kemi 
humbur? (ii) kur do të mund të 
rigjenerohet dhe (iii) cilat do të jenë 
kostot që do të paguhen? - sepse 
në mënyrë të pashmangshme do të 
ndëshkohemi sipas parimit “kush 
dëmton, paguan”.

Të dhëna mbi efektivat e gjahut

* Lloje të faunës së egër, objekt gjuetie
Burimi: Raporti “Vlerësimi i gjendjes së pyjeve në Shqipëri, 1990-2014” - REC 2015

Llojet Viti 1995 Viti 2000 Viti 2005 Viti 2010 Viti 2012
Diferenca 
2012-1995

Ari 840 720 568 686 626 -214
Zardaf 4900 4820 4300 2010 1908 -2992
Mace e egër 690 675 450 458 458 -232
Rrëqebull 29 28 25 23 23 -6
Lundërzë 710 680 532 584 584 -126
Dhi e egër 1800 1313 749 897 902 -898
Kaproll 770 538 436 506 483 -287
Baldosë 2600 2570 2334 2220 2233 -367
Ujk 3180 3013 2567 1760 1499 -1681
Çakall 350 330 449 580 569 219
Dhelpër* 36800 33400 27690 27330 27214 -9586
Kunadhe 5220 4800 5200 5820 5632 412
Derr i egër 970 1022 1245 1690 1820 850
Lepur i egër* 82000 55100 39450 32700 25900 -56100
Fazan 950 35 20 0 0 -950
Gjel i egër 380 250 300 305 362 -18
Thëllëzë mali* 74000 57000 39790 30280 29205 -44795
Thëllëzë fushe 13200 7300 6458 2720 2632 -10568
Pelikan 280 237 100 170 220 -60

http://albania.rec.org/lajme/398/pyjet1990-2014
Gjejeni raportin në:
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Një hap më tej drejt Zhvillimit të 
Qëndrueshëm - Standardet e të 
nxënit për arsimin parauniversitar

Temat ndërkurrikulare janë 
tema madhore me të cilat përballet 
shoqëria tani dhe në të ardhmen. 
Trajtimi i tyre synon përvetësimin 
e njohurive specifike, kultivimin 
e aftësive, vlerave e qëndrimeve 
të caktuara te nxënësit. Të tilla 
tema janë: identiteti kombëtar 
dhe njohja e kulturave, mjedisi, 
zhvillimi i qëndrueshëm, zgjidhja 
e konflikteve, ndërvarësia, 
teknologjia dhe media. Temat 
ndërkurrikulare integrojnë fushat 
kurrikulare të të nxënit, ndihmojnë 
nxënësit të interpretojnë botën dhe 
të rritin lidhjen e arsimit me jetën 
dhe me interesat e saj. Standardet 
e të nxënit për Edukimin për 
Zhvillim të Qëndrueshëm 
përcaktojnë çfarë duhet të dinë dhe 
të jenë në gjendje të bëjnë nxënësit 

në fushën e njohurive, aftësive 
dhe qëndrimeve, në përfundim të 
një cikli shkollimi, për çështjet e 
zhvillimit të qëndrueshëm.

Standardet nga vetë natyra e 
tyre, synojnë të vendosin një raport 
optimal ndërmjet objektivave të 
zyrtarizuar dhe fleksibilitetit e 
hapësirës që duhet të kenë aktorët 
që do t’í zbatojnë ato. Standardet 
nuk janë konceptuar si statike dhe 
të pandryshueshme. Duke mbajtur 
vulën e kohës, ato mbartin, 
njëkohësisht, edhe mundësinë e 
ndryshimeve që vetë realiteti dhe 
shkolla diktojnë me dinamizmin e 
tyre.

“Standardet e të nxënit për 
Zhvillim të Qëndrueshëm në 
edukim” vijnë si  koncept por dhe 

si detyrim në fushën e edukimit. 
Nevoja për të riparë marrrëdhëniet 
ndër breza, për të riformatuar 
pikëprerjet e brezit dje – brezit sot - 
brezit nesër e ka theksuar si çështje 
fokusale konceptin “Zhvillim i 
qëndrueshëm”, që përthyer dhe 
përkthyer në terma edukimi do të 
thotë: brezat përmbushin jetët e 
tyre sot, referuar të djeshmes, dhe 
projektojnë detyrimin ndaj brezit 
që vjen (Komisioni Botëror mbi 
Mjedisin dhe Zhvillimin, 1987).

Kjo peshë nga brezi në brez 
identifikon detyrimin për ruajtjen 
e ekuilibrave mes brezit dje-sot-
nesër. Koncepti për zhvillim të 
qëndrueshëm i adresohet sistemeve 
ekonomike, sistemeve politike, 
sistemeve ekologjike, i adresohet 
individit, grupit, teknologjisë dhe 
fton për më shumë inteligjencë në 
pikëtakimet e këtyre sistemeve, për 
më shumë inteligjencë se në cilat 
hapësira interferojnë sistemet dhe 
në cilat jo. 

Koncepti për zhvillim të 
qëndrueshëm fton për rishikim të 
burimeve natyrore, rishpërndarje të 
pasurisë së përbashkët, menaxhim 
të së përbashkëtës, fton për rishikim 
të sistemit të ushqyerjes, sistemeve 
të vaksinimit, gjurma ekologjike e 
individit, nevojën për përllogaritje 
të dëmit që njeriu i shkakton 
vetvetes duke mos e njohur dhe 
mirë menaxhuar raportin me 
natyrën. 

Koncepti për dhe rreth 
zhvillimit të qëndrueshëm rreket 
t’i japë përgjigje pyetjeve se: Cilat 

Evis Mastori, Mariana Sinani, Albana Markja
Instituti i zhvillimit të Arsimit

“Në një botë gjithnjë e më të globalizuar, 
në të cilën cilësia e jetës në Tokë për brezat e 
tanishëm dhe të ardhshëm është e kërcënuar, 
nxënësve u nevojiten njohuri, shkathtësi dhe 
qëndrime për t’u kujdesur me përgjegjësi për 
mjedisin natyror dhe atë që ka krijuar e do 

të krijojë dora e njeriut dhe për të mënjanuar 
shpërdorimin e burimeve dhe praktikave të 
papërgjegjshme. Kjo kërkon që të rejat dhe 
të rinjtë të ndërgjegjësohen se si të luftohen 
në mënyrë efektive: varfëria, margjinalizimi, 

diskriminimi dhe padrejtësia” - Korniza 
Kurrikulare e Arsimit Paruniversitar (MAS, 2014) 
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janë pasojat e moscilësisë së jetës, 
e sëmundjeve, e mungesës së 
standardit të jetuarit? Sa e kemi 
brendësuar faktin që shumë nga 
pasojat janë mëkatet tona në 
përgjigje të keqeverisjes së jetëve 
tona? Kjo bën që formulimi i këtij 
dokumenti të ketë fuqinë e një  
dokumenti politik, që do të thotë të 
orientojë të gjitha ndërhyrjet e tjera 
në sistemin e arsimit. 

Me këtë pikënisje, standardet 
e të nxënit për Edukimin për 
zhvillim të qëndrueshëm 
orientojnë:

- Vendimmarrësit në fushën 
e arsimit për parashikimin dhe 
projektimin e ndryshimeve 
në arsim, për  riformulimin  e 
politikave të trajnimit në lidhje 
me zhvillimin profesional  të 
mësuesve, referuar zhvillimit të 
qëndrueshëm.  

- Specialistët e arsimit për  
ristrukturimin  e kurrikulës së 
arsimit parauniversitar, referuar 
zhvillimit të qëndrueshëm, duke 
i dhënë frymën e zhvillimit të 
qëndrueshëm të gjithë sistemit të 
disiplinave.  

- Shkollat për përmbushjen e 
veprimtarive/projekteve, përmes 
një qasje të integruar, për çështje 
të zhvillimit të qëndrueshëm, si 
dhe për ngritjen e programeve 
të zhvillimit profesional të 
mësuesve.  

- Mësuesit për integrimin e 
komponentëve të standardeve në 
kurrikulën aktuale, identifikimin 
dhe përdorimin e strategjive/
metodologjive të mësimdhënies  
që e mundësojnë.

- Prindërit dhe anëtarët 
e komunitetit për të qenë 
bashkautorë në zhvillimin e 
kurrikulës dhe ofrimin e ideve 
dhe zgjidhjeve për realizimin 
e veprimtarive mësimore, nën 
perspektivën e zhvillimit të 
qëndrueshëm.

Rrugëtimi për Paris - 
Ndryshimet klimatike, 
të veprojmë tani!
Dr. Emirjeta Adhami, eksperte e ujërave dhe ndryshimeve klimatike
Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri

Gjatë mijëvjeçarëve klima 
ka ndryshuar në mënyrë ciklike. 
Çfarë e bën ndryshimin e klimës 
së sotme më të dallueshme 
është se ajo po ndodh më shpejt 
se në të kaluarën dhe vlerat e 
parametrave (shpejtësia e rritjes 
së nivelit të detit, temperaturës, 
reshjeve ekstreme etj.) po shkojnë 
në nivelet që kurrë nuk kanë qenë 
më parë. Mënyrat se si ndryshimet 
e klimës shfaqen është luhatja e 
menjëhershme e temperaturave, 
sasisë dhe intensitetit të reshjeve, 
shfaqja e dukurive të rralla 
atmosferike jashtë sezonit normal 
të tyre, etj. Shkencëtarët kanë 
studiuar parametrat e klimës dhe 
tendencën e tyre duke formatuar 
dhe skenarët e pritshëm të 
ndryshimeve të saj në periudha 
kohore afatgjata (me intervale 
50 - 100 vjeçare). Sipas skenarëve  
të përdorur për të parashikuar 

ndryshimet e parametrave të 
klimës për Shqipërinë, pritet që:  
- temperatura mesatare vjetore të 
rritet deri në 3,2°C deri në 2100;  
- sasia e reshjeve mesatare 
vjetore do të zvogëlohet deri 
në -15,5% deri në 2100;  
-rrjedha ujore e lumenjve në 
vlera mesatare vjetore do të 
ketë reduktim maksimal deri 
në 66% deri në 2100; dhe  
-rritja mesatare të nivelit të detit do 
të jetë deri 38cm deri në 2100.

Ndikimet më të dukshme do të 
jenë në ndryshimet e sezonit të rritjes 
së bimëve, ndryshimin e llojeve të 
bimëve që do t’i rezistojnë rritjes së 
temperaturës dhe mungesës së ujit, 
rritjes së kërkesës për energji, rritjes 
së kujdesit shëndetësor për shkak 
të stresit nga i nxehti, pakësim 
të sasisë së ujërave sipërfaqësore 
dhe nëntokësore, rrëshqitjes së 

Viti 2100

+3,2 0C

Viti 2015
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tokës, erozionit detar, zvogëlimin e 
prurjes së sedimenteve, zvogëlimit 
të sipërfaqeve pyjore, etj. Nga 
skenarët e përmendur vërehet se me 
zvogëlimin e sasisë së reshjeve deri 
në 18% deri në vitin 2100, sasia e 
rrjedhës ujore do të zvogëlohet deri 
në 66% të saj deri në vitin 2100. 

Sipërfaqja e tokës që mund të 
preket nga rritja e nivelit të detit 
dhe erozioni bregdetar, nga vitet 
2030 në 2100, shkon nga 520 ha 
në 5350 ha, respektivisht. Ligatinat 
ekzistuese, lagunat dhe zona e thatë 
e tokës do të preken gjithashtu 
shumë. Rritje të nivelit të detit në 
zonën bregdetare nënkupton që 
deti të jetë më afër tokave, qendrave 
të banuara dhe bizneseve në zonë. 
Nëse toka bujqësore përmbytet nga 
uji i kripur, do të duhen së paku 
3-5 vite që toka të jetë e gatshme 
për t’u ripërdorur për bujqësi. Dhe 
kjo, vetëm nëse realizohen ujitje të 
shpeshta të tokës së ndotur nga uji i 
kripur. Gjithashtu, rritja e nivelit të 

detit do të thotë më shumë erozion 
në zonën e bregdetit, për pasojë 
një rrezik më i madh për të gjithë 
zonën në afërsi të bregut të detit. 

Përballja me këto ndryshime do 
të jetë një sfidë e shekullit jo vetëm 
për vendet në zhvillim, por dhe 
për ato zhvilluara. Kjo përballje 
filloi me marrëveshjen e Kiotos 
shekullin e kaluar, ku u vunë 
themelet e politikave të zhvillimit 
të qëndrueshëm duke shfrytëzuar 
në mënyrë racionale burimet 
natyrore e në veçanti përdorimin 
e lëndëve fosile si burimi kryesor 
i emetimeve të CO2 dhe gazeve me 
efekt serrë (GES). Të gjitha shtetet 
kush më shumë e kush më pak 
kontribuojnë në emetimet e CO2 
dhe GES nëpërmjet mënyrave që 
zbatohen për rritjen ekonomike të 
vendit duke shfrytëzuar teknologji 
që emetojnë gaze të dëmshme, duke 
prerë drurët e pyjeve dhe tjetërsuar 
pamjen e tokës nga të gjelbër në 
urbane, etj. Edhe Shqipëria ka 
pjesën e saj në kontributin global 
të emetimeve të CO2 dhe GES, 
megjithëse në nivele të ulëta. 
Kontributi i emetimeve të CO2 dhe 
GES të Shqipërisë është nga sektori 
i transportit, industrisë dhe prerja 
e pyjeve. Por ky kontribut mund 
të bëhet i madh nëse zhvillojmë 
ekonomi pa planifikime dhe pa 
marrë parasysh ndikimet e pritshme 
të ndryshimeve klimatike. 

Megjithë përpjekjet e 
vazhdueshme për të arritur një 
marrëveshje të re midis shteteve 
në shkallë globale, në asnjë takim 
pas atij të Kiotos nuk u arrit të 
finalizohej një marrëveshje globale 
për uljen e emetimeve të CO2. Kjo 
marrëveshje pritet të ndodhë në 
Paris në dhjetor të këtij viti, 2015. 
Të gjitha shtetet janë angazhuar 
të formulojnë kontributin 
kombëtar të pikësynuar për 
zvogëlimin e emetimeve të CO2 
dhe GES në mënyrë që të arrihet 

të ulen nivelet e tyre në vlerat e 
para viteve ’90 si dhe të ruajnë 
nivelin e rritjes së temperaturës 
në 2°C në shkallë globale. Në 
këtë kuadër edhe Shqipëria ka 
prezantuar Kontributin Kombëtar 
të Pikësynuar në KKKBNK duke u 
bërë pjesë e nismës globale dhe do 
të jetë e pranishme në Konferencën 
e COP21 të Parisit për të shprehur 
gatishmërinë e saj në firmosjen e 
marrëveshjes globale të Parisit dhe 
për rrjedhojë dhe në zbatimin e saj 
në kushtet e zhvillimit ekonomik 
të vendit duke synuar dhe futjen 
në BE dhe respektimin e politikave 
dhe direktivave të saj.

Por që të arrihen këto 
pikësynime duhen marrë parasysh 
si kushtet e zhvillimit ekonomik të 
vendit, ashtu dhe kapacitetet dhe 
mundësitë financiare që nevojiten 
për to. Secili nivel i hierarkisë 
shoqërore duhet të marrë 
përgjegjësitë e tij për të kuptuar 
çfarë janë ndryshimet klimatike 
dhe si duhet të reagojmë ndaj tyre. 
Në këtë kuadër shoqatat mjedisore 
të shoqërisë civile u angazhuan që 
të krijonin urat e bashkëpunimit 
me qeverinë për të krijuar një 
qasje të gjerë profesionale për të 
përgatitur vendin për angazhimin 
proaktiv dhe gjithëpërfshirës 
në Ndryshimet e Klimës dhe 
Konferencën për Klimën në Paris. 
Ndaj në dokumentin e politikave 
të hartuar në kuadër të angazhimit 
të OMSC për nxitjen e veprimit 
ndaj ndryshimeve klimatike, janë 
propozuar strategjitë politike që 
qeveria duhet ti marrë parasysh 
dhe ti përfshijë në kuadrin ligjor 
dhe institucional të saj.

Është koha të 
veprojmë tani dhe të 
jemi pjesë e planetit të 
gjelbër TOKË!

-18 %

http://albania.rec.org/lajme/404/paris2015
Gjejeni raportin në:
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Partner për Shqipërinë

Zhvillimi i një qasje të standardizuar 
në nivel të BE-së në 

për trajnimin dhe edukimin profesional 
në menaxhimin e mbetjeve spitalore

Ky projekt �nancohe nga Komisioni Evropian

Bashkë�nancuar nga the 
Lifelong Learning Programme 
of the European Union

Projekti EU-HCWM është një projekt 3-vjeçar, i cili ka �lluar 
më Janar të 2014-tës dhe përfundon në Dhjetor të 2016-tës. 
Gjatë kësaj periudhe kohore, ky projekt synon të arrijë disa 

rezultate kryesore, të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin e 
një pakete trajnimi në sektorin e menaxhimit të mbetjeve 

spitalore, të përshtatshme për përdorim në të gjithë BE-në.

Rezultatet kryesore të pritshme të projektit janë:
Një vlerësim i mundësive aktuale të edukimit profesional në të gjithë vendet e 
BE-së, përfaqësuar nga vendet partnere.

Zhvillimi i një programi të standardizuar në nivel të BE-së për formimin 
profesional të punonjësve në sektorin e kujdesit shëndetësor.

Zhvillimi i materialeve trajnuese ndihmëse për programin e trajnimit

Zhvillimi i një platforme online të të mësuarit (e-learning) për të ofruar 
trajnime në këtë fushë

Krijimi i një rrjeti të gjerë në nivel të BE-së për menaxhimin e mbetjeve 
spitalore dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor.

Lexoni më shumë në http://www.hcwm.eu/



Mjedisi SOT 148 | 2015 | 18

nga Bota

Shqipëria zotohet të ulë shkarkimet e CO2 
krahasuar me skenarin bazë në periudhën nga viti 
2016 - 2030 me 11.5 %. Kjo ulje nënkupton ulje 
prej 708 kT shkarkim gazrash serrë në vitin 2030.

Islanda: Synon të marrë pjesë në 
përpjekjen e përbashkët të BE-së 
për të ulur shkarkimet në të gjithë 
rajonin me 40% nga nivelet e 
1990-s deri në vitin 2030. 

Norvegjia: Të paktën 
40% ulje në gazrat serrë 
deri në vitin 2030 
krahasuar me nivelet e 
vitit 1990.

Serbia: Ulje prej 9.8% nga nivelet e 
vitit 1990 deri në vitin 2030. 

Zvicra: Ulje prej 50% e gazrave 
serrë deri në vitin 2030 krahasuar 
me nivelet e vitit 1990.

BE-ja: Të paktën 40% ulje e 
brendshme e gazrave serrë deri në 
vitin 2030 krahasuar me nivelet e 
vitit 1990.

Kenia: Ulje me 50% të 
shkarkimeve deri në vitin 2030. Ky 
është objekt mbështetje 
ndërkombëtare �nanciare dhe 
teknologjike. Nuk përjashtohe 
përdorimi i mekanizmave 
ndërkombëtarë të tregut. Zelanda e Re - Ulje prej 30% deri në 

vitin 2030 nga nivelet e vitit 2005, gjë 
e cila përkthehet në 11% ulje nga 
nivelet e vitit 1990. 

Singapori: Ulje prej 36% në intensitetin e 
shkarkimeve deri në vitin 2030, krahasuar 
me nivelet e 2005-s, me pikun e 
shkarkimeve “rreth vitit 2030”. Singapori 
synon ta arrijë këtë pa mekanizma 
ndërkombëtarë të tregut, megjithëse do të 
vijojë të studiojë potencialin e tij.

Japonia: Ulje prej 26% të 
shkarkimeve nga nivelet e vitit 
2013 deri në vitin 2030. Përfshihet 
informacion i saktë për mënyrën 
sesi do të prodhohet energjia deri 
në vitin 2030.

Koreja e Jugut - Ulje 
prej 37% deri në vitin 
2030

Kina:  Kina është zotuar të kanalizojë 20% të 
energjisë nga burime të ulëta karboni deri në 
vitin 2030 dhe të ulë shkarkimet për njësi të 
PBB-së deri në 60–65% të niveleve të vitit 2005 
deri në vitin 2030, mundësisht duke e vendosur 
atë në rrugën e pikut deri në vitin 2027.

Rusia: Ulje e brendshme prej 25–30% në gazrat 
serrë deri në vitin 2030 krahasuar me nivelet e 
vitit 1990. Angazhimi rus përfshin “përfshirjen 
maksimale të mundshme” të sektorit të tokës.

Kanadaja: Ulje prej 30% të nivelit të 
shkarkimeve të gazrave serrë të vitit 
2005 deri në vitin 2030. Kjo përfshin 
përdorimin e mundshëm të krediteve 
ndërkombëtare të shkarkimeve, 
sektorin e tokës dhe të pyjeve.

SHBA: Ulje e brendshme prej 26 – 
28% në gazrat serrë deri në vitin 
2025 krahasuar me vitin 2005, duke 
bërë “përpjekjet më të mëdha të 
mundshme” për të arritur objektivin 
prej 28%. Këtu përfshihet sektori i 
tokës dhe përjashtohen kreditet 
ndërkombëtare “në këtë kohë”.

Meksika: Ulje e pakushtëzuar prej 
25% në gazrat serrë dhe ndotësit 
klimatikë deri në vitin 2030.

Maqedonia: Ulje 30-36% të 
shkarkimeve të lidhura me 
dioksidin e karbonit deri në vitin 
2030. Maqedonia do të shqyrtojë 
përdorimin e tregjeve të karbonit.

Në konferencën e Parisit, këtë dhjetor, 196 shtete pritet të miratojnë një marrëveshje globale për 
zvogëlimin e gazrave serrë. Që prej 1 tetorit, më shumë  se 113 shtete kanë paraqitur objektivat e 
tyre kombëtare, por  vlerësime të ndryshme të këtyre objektivave sugjerojnë se përpjekjet e 
kombinuara nga të gjitha këto propozime gjithsesi nuk e shmangin dot një rritje të 
temperaturës globale prej 3°- 4° C deri në vitin 2100. Qëllimi i afatgjatë për rritjen e 
temperaturave nën 2° C është përcaktuar si një "vijë sigurie" më shumë sesa një gardh mbrojtës.
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Shqipëria zotohet të ulë shkarkimet e CO2 
krahasuar me skenarin bazë në periudhën nga viti 
2016 - 2030 me 11.5 %. Kjo ulje nënkupton ulje 
prej 708 kT shkarkim gazrash serrë në vitin 2030.

Islanda: Synon të marrë pjesë në 
përpjekjen e përbashkët të BE-së 
për të ulur shkarkimet në të gjithë 
rajonin me 40% nga nivelet e 
1990-s deri në vitin 2030. 

Norvegjia: Të paktën 
40% ulje në gazrat serrë 
deri në vitin 2030 
krahasuar me nivelet e 
vitit 1990.

Serbia: Ulje prej 9.8% nga nivelet e 
vitit 1990 deri në vitin 2030. 

Zvicra: Ulje prej 50% e gazrave 
serrë deri në vitin 2030 krahasuar 
me nivelet e vitit 1990.

BE-ja: Të paktën 40% ulje e 
brendshme e gazrave serrë deri në 
vitin 2030 krahasuar me nivelet e 
vitit 1990.

Kenia: Ulje me 50% të 
shkarkimeve deri në vitin 2030. Ky 
është objekt mbështetje 
ndërkombëtare �nanciare dhe 
teknologjike. Nuk përjashtohe 
përdorimi i mekanizmave 
ndërkombëtarë të tregut. Zelanda e Re - Ulje prej 30% deri në 

vitin 2030 nga nivelet e vitit 2005, gjë 
e cila përkthehet në 11% ulje nga 
nivelet e vitit 1990. 

Singapori: Ulje prej 36% në intensitetin e 
shkarkimeve deri në vitin 2030, krahasuar 
me nivelet e 2005-s, me pikun e 
shkarkimeve “rreth vitit 2030”. Singapori 
synon ta arrijë këtë pa mekanizma 
ndërkombëtarë të tregut, megjithëse do të 
vijojë të studiojë potencialin e tij.

Japonia: Ulje prej 26% të 
shkarkimeve nga nivelet e vitit 
2013 deri në vitin 2030. Përfshihet 
informacion i saktë për mënyrën 
sesi do të prodhohet energjia deri 
në vitin 2030.

Koreja e Jugut - Ulje 
prej 37% deri në vitin 
2030

Kina:  Kina është zotuar të kanalizojë 20% të 
energjisë nga burime të ulëta karboni deri në 
vitin 2030 dhe të ulë shkarkimet për njësi të 
PBB-së deri në 60–65% të niveleve të vitit 2005 
deri në vitin 2030, mundësisht duke e vendosur 
atë në rrugën e pikut deri në vitin 2027.

Rusia: Ulje e brendshme prej 25–30% në gazrat 
serrë deri në vitin 2030 krahasuar me nivelet e 
vitit 1990. Angazhimi rus përfshin “përfshirjen 
maksimale të mundshme” të sektorit të tokës.

Kanadaja: Ulje prej 30% të nivelit të 
shkarkimeve të gazrave serrë të vitit 
2005 deri në vitin 2030. Kjo përfshin 
përdorimin e mundshëm të krediteve 
ndërkombëtare të shkarkimeve, 
sektorin e tokës dhe të pyjeve.

SHBA: Ulje e brendshme prej 26 – 
28% në gazrat serrë deri në vitin 
2025 krahasuar me vitin 2005, duke 
bërë “përpjekjet më të mëdha të 
mundshme” për të arritur objektivin 
prej 28%. Këtu përfshihet sektori i 
tokës dhe përjashtohen kreditet 
ndërkombëtare “në këtë kohë”.

Meksika: Ulje e pakushtëzuar prej 
25% në gazrat serrë dhe ndotësit 
klimatikë deri në vitin 2030.

Maqedonia: Ulje 30-36% të 
shkarkimeve të lidhura me 
dioksidin e karbonit deri në vitin 
2030. Maqedonia do të shqyrtojë 
përdorimin e tregjeve të karbonit.

Në konferencën e Parisit, këtë dhjetor, 196 shtete pritet të miratojnë një marrëveshje globale për 
zvogëlimin e gazrave serrë. Që prej 1 tetorit, më shumë  se 113 shtete kanë paraqitur objektivat e 
tyre kombëtare, por  vlerësime të ndryshme të këtyre objektivave sugjerojnë se përpjekjet e 
kombinuara nga të gjitha këto propozime gjithsesi nuk e shmangin dot një rritje të 
temperaturës globale prej 3°- 4° C deri në vitin 2100. Qëllimi i afatgjatë për rritjen e 
temperaturave nën 2° C është përcaktuar si një "vijë sigurie" më shumë sesa një gardh mbrojtës.
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