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Si fillim u prezantuan pjesëmarrësit me eksperten znj. Trebicka e cila gjatë 15 minutëshit të 

parë  ndau me pjesëmarrësit një panoramë të plotë të situatës mjedisore në rang global dhe e zbrit 
më pas përshkrimin në nivel kombëtar. Pjesëmarrësit kishin pak ose aspak informacion për 
mjedisin kjo edhe për shkak të preferencës për t’iu bashkuar grupeve të tjera të dikutimit gjatë 
asamblesë.  Gjithsesi ata u përpoqën të mbajtën shënime specifike lidhur me pjesët në të cilat 
kishin komente apo sugjerime për korigjim ose përmirësim. Pikat kryesore të prezantimit ishin: 

1. Problemet mjedisore që do të  shqetësojnë globin dhe vendin tonë në të ardhme: 
i. Tokat e djerra, jo pordhuese; 

ii. Mungesa e ujit; 
iii. Emigrantët klimatik; 
iv. Zjarret; 
v. Shpyllëzimi. 

2. Aspekti juridik në nivel kombëtar për mjedisin. 
3. Përmendja e shifrave në nivel kombëtar lidhur me fushatat e ndërgjegjësimit të 

zhvilluara përgjatë vitit 2019, të tilla si organizimi i 332 fushatave nga 61 bashki.  
4. Fushat prioritare në bashkinë e Tiranës në aspektin e qëndrueshmërisë, ku përmendim: 

i. Lëvizshmëria e qëndrueshme; 
ii. Hapësirat e gjelbërta në qytet dhe diversiteti; 

iii. Energjia e qëndrueshme; 



iv. Ndërgjegjësimi; 
v. Përmirësimi i mjedisit. 

5. Çfarë të rinjtë europian kërkojnë lidhur me mjedisin: 
i. Burime të besueshme informacioni; 

ii. Lobim të drejtëpërdrejtë për politikat mjedisore; 
iii. Nisma konkrete. 

  
Pas përfundimit të prezantimit pjesëmarrësit u ndalën në një fakt të cituar në prezantim siç 

ishte “Shqipëria është një nga 5 vëndet më të varfëra në Europë dhe një nga 5 vendet me potencial 
më të lartë energjitik”. Ata ranë dakort se ky fakt ishte mëse i dukshëm dhe nuk kishte kundërshtim 
por për të patur një “green future” duhej akoma shumë punë në nivel lokal dhe kombëtar.   

Problemet e ngritura për diskutim nga pjesëmarrësit gjatë pjesës tjetër të takimin ishin: 
1) Djegia e mbeturinave nga qytetarët – Xhoni Qalliu, problem ky i cili sipas pjesëmarrësve 

të tjerë të grupit hasej masivisht në mbarë vendin jo vetëm në Lushnje. 
2) Ndotja e vijës bregdetare dhe afrimi i bregut në plazhin e Shëngjinit, Majlinda Toma. Znj. 

Toma e vuri theksin te fakti se të rinjtë e qytetit zhvilloni fushata pastrim vetëm në ditë të 
caktuara papatur vazhdimësi, fakt ky që u mbështet edhe nga S.Lutaj dhe Xh.Qalliu. 
Ndërkohë për afrimin e bregut shaktar kryesor ishte zhdukja e brezit të pishave dhe 
zëvëndësimi i tyre me pallate dhe hotel. 

3) Afrimi i Lagunës së Karavastasë, sipas Qalliut afro 30 km, por që u këndërshtua nga 
ekspertia pas dukej një përparim i jashtëzakonshëm i ujit ndaj tokës, pavarësisht ngrohjes 
globale. 

Pas diskutimit të këtyre çështjeve znj. Trebicka shtori një sërë pyetjesh si: 
1) Çfarë duhet bërë për të patur një shoqëri më të ndërgjegjësuar lidhur me problematikat 

mjedisore? 
2) A duhet të vendoset në kurrikullën bazë të detyruar një lëndë e cila lidhet me mjedisin? 
3) Cilat janë rekomandimet tuaja lidhur me punën e KRK në fushën e mjedisit dhe 

qëndrueshmërisë? 
Këto pyetje morën përgjigje pas dakortësimit të grupit për rekomandime lidhur me KRK: 

1) Ndërgjegjësimi që në moshë të hershme; 
2) Vizita e studentëve dhe nxënësve në sitet që po degradojnë dhe janë të dëmtuara nga 

faktori njerëzor dhe natyror dhe landfillet; 
3) Krijimi i klubeve mjedisore; 
4) Më shumë workshope për të rinjtë në mënyrë që të nxjerrin problematikat mjedisore; 
5) Zhvillimi i një proteste për mbrojtjen e Vjosës; 
6) Shpërndarja e informacionit lidhur me grantet për mjedisin; 
7) Krijimi i një database për organizatat mjedisore dhe informacioneve mjedisore.  

 
 


