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N jë grupim

organizatash
mjedisore
kombëtare dhe
ndërkombëtare
kundërshtojnë
ndërtimin
e aeropotit
ndërkombëtar të
Vlorës në zonën e
peisazhit të mbrojtur
ligatinor VjosëNartë.

Nj

ë grupim prej 37
organizatash mjedisore
kombëtare dhe
ndërkombëtare kanë
ngritur alarm, sepse zona e mbrojtur
Vjosë-Nartë rrezikohet nga ndërtimi i
një aeroporti.
Në Akërni të Vlorës, ku pritet
të ngrihet aeroporti i Vlorës
ekzistonte dikur një aerodrom. Por
zona tashmë është natyralizuar
krejtësisht. Prandaj një grupim prej
37 organizatash mjedisore kombëtare
dhe ndërkombëtare i dërgoi pak
ditë më parë një letër të hapur
kryeministrit Edi Rama, ku i kërkojnë
anulimin e ndërtimit të aeroportit
ndërkombëtar të Vlorës brenda
kufijve të zonës së mbrojtur.
Një prej tyre është shoqata PPNEA, e
cila që prej vitit 2017 lobon për këtë
kauzë.
“Lokacioni në studimin e fizibilitetit
jepet “de facto”, pa u diskutuar.
Pra nuk është bërë një vlerësim i
barabartë midis disa lokacioneve të
ndryshme, të jenë vënë në ekuilibër
të gjitha parametrat, qofshin ato
ekonomikë, socialë por edhe ata
të impaktit mjedisor dhe të merrej
një vendim bazuar në balancën e
të gjithë këtyre parametrave. Kjo
nuk ka ndodhur. Për të mos folur
që ka mangësi të mëdha, që nuk e
konsideron fare faktin që ky lokacion
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Zona e mbrojtur
VJOSË-NARTË
rrezikohet nga ndërtimi
i aeroportit të Vlorës
Kërkohet anullimi i ndërtimit të Aeroportit
të Vlorës zonën e mbrojtur “Vjosë-Nartë”

ndodhet brenda një zone të mbrojtur:
ndodhet tërësisht brenda peizazhit
të mbrojtur Vjosë-Nartë.” – thotë
Aleksandër Trajçe, PPNEA.
Zona me lëvizje intensive të
shpendëve të egër
Fshati Akërni ndodhet gjeografikisht
mes lagunës së Nartës dhe lagunës së
Karavastasë.
Ekspertët thonë se në këtë zonë
ka lëvizje intensive shpendësh
të egër. “Mbi këtë zonë ne kemi
parë fluturime tufash të mëdha
pelikanësh, flamingosh apo të
shpendëve të tjerë qafëgjatë e
këmbëgjatë që kanë madhësi dhe
peshë të tillë që nëqoftëse do të
përplaseshin me aeroplanët, mund të
shkaktojnë deri aksidente tragjike.
Pra mund të shkaktojnë rrëzime

të aeroplanëve dhe raste të tilla
ka pasur plot. Madje ne në letrën
tonë edhe kemi referuar materiale
shkencore që e vërtetojnë në mënyrë
shkencore këtë dukuri.” – thotë
Mirjan Topi nga Qendra “Shpendët e
Shqipërisë”
Organizata ambientaliste gjermane
EuroNatur është pjesë e koalicionit të
37 organizatave, e angazhuar në këtë
kauzë shqiptare që në fillimet e saj.
“Ne duam që statusi aktual i zonës
së mbrojtur që është park natyror,
të fuqizohet madje më tepër,
sepse mendojmë që kjo natyrë e
mrekullueshme e meriton këtë.
Ne gjithashtu shohim potencial që
popullsia vendase të përfitojë shumë
më tepër nga nga turizimi në parkun
kombëtar, që është vërtetë një markë

mjaft e rëndësishme.” thotë Gabriel
Schwaderer nga EuroNatur.
BE e shqetësuar – të konsultohen
grupet e interesit
Ndërsa Delegacioni i Bashkimit
Evropian në Tiranë thekson se
ky investim duhet të përfshinte
pjesëmarrjen dhe konsultimet me
grupet e interesit. Në një reagim
për Deutsche Welle, BE nënvizon:
“BE ka shprehur shqetësime rreth
legjislacionit shqiptar mbi investimet
strategjike në lidhje me mbrojtjen
e biodiversitetit, sepse ai lejon
turizmin masiv dhe investimet
industriale në zonat e mbrojtura.”
Komisioni Evropian përmend në
mënyrë specifike rastin e veçantë të
zonës së mbrojtur Vjosë-Nartë në
raportet vjetore për vitin 2019 dhe
2020, për Shqipërinë. BE e ka ngritur
këtë çështje rregullisht në dy vitet
e fundit në takimet sektoriale me
qeverinë e Shqipërisë duke theksuar
që aeroporti i propozuar duhet të
jetë në përputhje me legjislacionin
e Shqipërisë dhe me konventat
ndërkombëtare të mbrojtjes së
biodiversitetit që Shqipëria ka
ratifikuar”.
Bashkimi Evropian sqaron se
në dialogun politik me qeverinë
shqiptare, do të vazhdojë të ngrejë
çështje mjedisore, duke përfshirë
çështjen e aeroportit të propozuar në
Zonën e Mbrojtur Vjosë-Nartë

Organizatat janë kundër ndërtimit të aeroportit
në zonën e Mbrojtur Vjosë-Nartë.
BirdLife Europe and Central Asia
Ekipi për Shpëtimin e Jetës së Egër
në Shqipëri (Albanian Wildlife
Rescue Team)
EuroNatur, Gjermani
ERA Group, Kosovë
EcoKosWomen, Kosovë
Fondacioni për Ruajtjen e Shkabave
(Vulture Conservation Foundation),
Zvicër
Fondi Global për Jetën e Egër (WWF
Adria)
Grupimi Ekolëvizja, Shqipëri
Instituti i Politikave Mjedisore,
Shqipëri (IEP)
Instituti për Ruajtjen e Natyrës në
Shqipëri (INCA)
Katër Putrat (FOUR PAWS)
Lets Do It Peja, Kosovë
Milieukontakt Shqipëri
Organizata “Finch”, Kosovë
Organizata “Young Researchers of
Serbia”
Organizata “Green Home”, Mali i Zi
PISHTARËT, Kosovë
Qendra Burimore e Mjedisit (REC),
Shqipëri
Qendra Mjedisore për Zhvillim,
Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN),
Shqipëri
Qendra për Mbrojtjen e
Ekosistemeve Natyrore në Shqipëri
(EcoAlbania)

Qendra për Mbrojtjen dhe Studimin
e Shpendëve, Mali i Zi (CZIP)
Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen
e Mjedisit Natyror në Shqipëri
(PPNEA)
Qendra Shpendët e Shqipërisë (Birds
of Albania)
Sustainability Leadership Kosova,
Kosovë
Shoqata BIOM, Kroaci
Shoqata Bullgare për Mbrojtjen e
Shpendëve (BSPB)
Shoqata Ekologjike e Maqedonisë
(MES)
Shoqata Ornitologjike e Greqisë
(HOS)
Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë
(AOS)
Shoqata Ornitologjike “Naše ptice”,
Bosnjë dhe Hercegovinë
Shoqata për Mbrojtjen e Prespës
(SPP), Greqi
Shoqata për Mbrojtjen e Shpendëve
dhe Gjitarëve të Shqipërisë (ASPBM)
Shoqata Mbrojtja dhe Zhvillimi
Mjedisor e Social-ILIRIA, Shqipëri
Shoqata e Ekologëve të Kosovës,
Kosovë
Shoqata e Intelektualëve të Pavarur
Deçan, Kosovë
Youth Ecological and Security ZoneEcoZ, Kosovë
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Vjosa

TË GJELBRIT MBËSHTESIN PROPOZIMIN E
ORGANIZATAT MJEDISORE PËR PARKUN E PARË
KOMBËTAR TË NJË LUMI TË EGËR NË EVROPË
Tiranë, Vjenë, 10
shkurt 2021. Sot,
20 organizata
mjedisore
shqiptare nën
drejtimin e
EcoAlbania
paraqitën
propozimin për
krijimin e Parkut
Kombëtar të
Vjosës tek Ministri
i Mjedisit dhe
Turizmit Blendi
Klosi.
Kauza e tyre mbështetet nga
organizatat ndërkombëtare
Riverwatch, EuroNatur, WWF Adria,
Westland International Europe,
International Rivers dhe The Nature
Conservancy.
Grupi i organizatave ndihet i
detyruar të ndërmarrë këtë hap pasi
përfaqësuesit e qeverisë shqiptare
kanë njoftuar se po punojnë për
parkun kombëtar për muaj me
radhë, por nuk kanë ndërmarrë
asnjë hap drejt zbatimit të tij.
Përkundrazi: “Sipas informacionit
tonë, Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit nuk po planifikon të krijojë
një park kombëtar, por një peizazh të
mbrojtur (kategoria (V) dhe vetëm
në rrjedhën e sipërme të Vjosës.
Seksioni ekologjikisht më i vlefshëm i
lumit – i cili është gjithashtu zona ku
janë planifikuar hidrocentralet – do
të mbetet plotësisht i pambrojtur.
Prandaj, ne vendosëm të veprojmë
dhe të paraqesim një propozim të
plotë. Tani do të shohim se çfarë
dëshiron me të vërtetë qeveria jonë:
hidrcentrale apo një park kombëtar,
“thotë Olsi Nika nga organizata
EcoAlbania .
Ne i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare
të mbajë premtimitn dhe të krijojë
Parkun Kombëtar të Lumit të egër

Vjosa © Gregor Subic
Sipas propozimit të organziatave,
parku kombëtar duhet të përmbushë
standardet e IUCN dhe të përfshijë
të gjithë lumin Vjosa në Shqipëri si
dhe degët e paprekura të Vjosës si
Bënça dhe Shushica. Në total, Parku
Kombëtar i propozuar i Vjosës do të
mbulojë rreth 45,000 hektarë dhe
do të mbrojë rreth 300 kilometra
rrjedhë ujore. Kjo do të ishte unike
në Evropë dhe Vjosa mund të bëhet
Parku i parë Kombëtar i një Lumi të
Egër në Evropë.
Deri më tani, 1,175 specie kafshësh
dhe bimësh janë regjistruar përgjatë
Vjosës, duke përfshirë 119 specie të
mbrojtura sipas ligjit shqiptar dhe 39
specie që janë të listuara në Listën e
Kuqe Ndërkombëtare të Specieve të
Kërcënuara të IUCN. Në fakt, numri
i specieve të rralla është ndoshta
shumë më i lartë, pasi shumë zona të
Vjosës dhe degëve të saj vështirë se
janë eksploruar.
Sipas një sondazhi për opinionin
publik, 94% e shqiptarëve janë në
favor të një Parku Kombëtar për
Vjosën © Adrian Guri Një Park
Kombëtar sipas kritereve të IUCN
është kategoria më e përshtatshme e
mbrojtjes për Vjosën, sepse jo vetëm
garanton më së miri mbrojtjen e këtij

ekosistemi unik,
por gjithashtu
sepse synon
zhvillimin e
ekoturizmit si një
formë e turizmit
miqësor me
mjedisin si dhe
edukimin mjedisor.
“Të gjithë do të
përfitonin nga
Parku Kombëtar
i Vjosës: Vjosa
vetë, kafshët dhe
bimët e saj, si dhe
njerëzit e rajonit. Një park kombëtar
do t’u jepte atyre gjithashtu një
perspektivë ekonomike që pezazhi
i mbrojtur dhe as ndonjë kategori
tjetër e mbrojtjes nuk mund të
garantojë “, thotë Ulrich Eichelmann
nga organizata për ruajtjen e natyrës
Riverwatch.
Sipas një analize nga grupet
mjedisore, do të duheshin dy vjet
për të planifikuar parkun kombëtar.
Gjatë kësaj kohe, popullata duhet
të përfshihet në proces dhe detaje
të tilla si zonimi i saktë duhet të
sqarohen. Në vitin 2023, Parku
Kombëtar i lumit të parë të egër të
Evropës mund të hapet zyrtarisht.
“Ne mbështesim organizatat
mjedisore shqiptare në kërkesën e
tyre për një park kombëtar. Ky lum
meriton kategorinë më të lartë të
mbrojtjes dhe jo diga! Çdo gjë më
pak se një park kombëtar do të ishte
e papërshtatshme për Vjosën. Ky
lum i fundit i madh i egër në Evropë
ka një rëndësi ndërkombëtare.
Tani është radha e ministrit të
turizmit dhe mjedisit, “thotë Annette
Spangenberg, shefe e projekteve në
EuroNatur.
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
tani duhet të shqyrtojë propozimin
tonë dhe më pas ajo mund të follojë
zyrtarisht procedurën e mbrojtjes.
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Studimi: Flota e vjetër
prej 305 autobusësh, ndër
ndotësit kryesorë të ajrit
në kryeqytet

S

ipas të dhënave të
publikuara në Raportin
Vjetor të Qeverisjes
Lokale në Ballkanin
Perëndimor, flota e
vjetëruar e autobusëve
të Tiranës është ndër shkaktarët
kryesorë të ndotjes së ajrit në norma
të rrezikshme.Në seksionin “Dekarbonizimi i sektorit te transportit
publik në Tiranë” realizuar nga
ekspertët Rodion Gjoka dhe
Gerti Delli dalin në pah të dhëna
shqetësuese.Duke analizuar të
dhënat e vendosura në dispozicion
nga Bashkia Tiranë, raporti thekson
se trafiku, cilësia e karburanteve
dhe e mjeteve e rendisin transportin
publik si ndotës tejet të rrezikshëm
në kryeqytet.Gjithashtu, specilisti
Gjoka shpjegon se betonizimi i
kryeqytetit kontribuon ndjeshëm
në ndotjen e ajrit.“Diskutimi është
se me këtë ritëm ndërtimesh, ky
sektor po tejkalon atë të transportit
për nga sasia vjetore e ndotjes së
çliruar. Normalisht që çdo qytet e
sidomos çdo kryeqytet zhvillohet e
zgjerohet vit pas viti, por sipas një
plani të përgjithshëm vendor i cili i
përgjigjet problemeve historike që
ka qyteti. Në rastin tonë, Tirana e
viteve 2000-2010 kishte indikatorë
të qartë lidhur me problem si ndotja,
tkurrja e hapësirave publike dhe
gjelbërimit në zonën urbane, aksesi
dhe lëvizshmëria, me shërbimet
publike etj“, shprehet Gjoka teksa
informon se nuk është marrë asnjë
masë për të menaxhuar ndotjet që
shkakton procesi i ndërtimit.“Sa i
takon sektorit të ndërtimit, duhet të
jemi të qartë se në kushtet e sotme,
ku nuk merret asnjë masë konkrete
për parandalimin, reduktimin dhe
menaxhimin e impakteve që proceset
e kombinuara kanë sidomos në një
zone urbane, atëherë sasia e ndotjes
(pluhura/gazra) që çlirohet në ajër
është 967 kg/m2“, argumenton
Rodion Gjoka.

Transporti publik në Tiranë
është ndër shkaktarët
kryesorë të ndotjes së ajrit në
norma të rrezikshme
FLOTA E AUTOBUSËVE, JASHTË
STANDARDEVE EUROPIANE
“Aktualisht kemi përllogaritur se nga
flota e transportit publik në Bashkinë
Tiranë, e përberë prej 305 mjetesh,
rezulton të kemi shkarkime vjetore
në ajër rreth 22.000 ton (PM, HC,
CO2, NOx etj)”, shpjegon për Citizens
Channel, Rodion Gjoka, njëherazi
dhe drejtues i Njësisë së Mjedisit
dhe Energjisë pranë Institutit për
Zhvillimin e Habitatit. Raporti
thekson se nuk ka asnjë formë tjetër
publike për të lëvizur në qytet, si
metro apo tren, fakt që e bën të
domosdoshme lëvizjen me autobusë.
Harta e përqendrimit të Dioksidit të
Azotit në Tiranë
Studimi ka përllogaritur edhe numrin
e individëve që përdorin autobusët
në përditshmërinë e tyre. Çdo vit,
më shumë se 18.5 milion pasagjerë
udhëtojnë nëpërmjet linjave të
autobusëve. Vetëm 65 nga 305
autobusët e Tiranës, përmbushin
standardet evropiane në mbrojtjen
e ajrit dhe mjedisit. Rodion Gjoka
tregon se një tjetër faktor që ndikon
në përkeqësimin e cilësisë së ajrit në
Tiranë është trafiku i rënduar.“Nga
ana tjetër, pjesë e studimit dhe
monitorimit tonë ka qenë edhe efekti
që sjell trafiku i rënduar në qytet.
Për këtë kemi dalë në përfundimin
se mesatarisht një drejtues automjeti
në Tirane (plus pasagjerët) harxhon
185 orë në vit në trafik. Rrjedhimisht
pjesa më e madhe e automjeteve
kanë një konsum të shtuar vetëm
për qëndrimin në trafik, afro 200
litra lëndë djegëse në vit (që
përkthehet 35000 lekë të reja ). Si

përfundim, shkarkimet e ndotësve
në ajër vetëm si pasojë e trafikut
vlerësohen të jenë rreth 98000 ton/
vit“, informon Gjoka.Nëse nivelet e
ndotjes se tanishme do zgjidheshin
nëpërmjet formave natyrale,
studimi nxjer përfundimin se Tirana
do të kishte nevojë për 203,881
pemë, të paktën 78 vjeçare, për ta
rregulluar cilësinë e ajrit.Mungesa
e inspektimeve dhe ndërmarrja
e veprimeve de-karbonizuese ka
krijuar kushtet ku operatorët privatë
të transportit publik nuk ndjehen
të detyruar të rrisin standardet dhe
cilësinë e shërbimeve apo të ulin
emetimet e dyoksidit të karbonit.
Specialisti Gjoka nxit transparencën
e institucioneve lidhur me cilësinë
e ajrit dhe publikimin e matjeve.“Së
pari, çdo qytetari duhet t’i ofrohet
e drejta për të qenë i informuar,
përfshi këtu edhe cilësinë e ajrit.
Ndaj institucionet përgjegjëse si AKM
(Agjencia Kombëtare e Mjedisit) dhe
ISHP (Instituti i Shëndetit Publik)
duhet të rinisin monitorimet e
tyre dhe publikimet shoqëruese
të cilat për ajrin mungojnë prej
rreth 4-5 vitesh“, vijon më tej ai.“Së
dyti, për cilindo është e thjeshtë të
kuptojë që një hapësire e koracuar
(betonuar) vetëm gjeneron ndotje
e shkarkime, qofshin në ajër, ujëra
apo edhe në tokë. Në këtë kontekst,
një qytet i betonuar i cili vështirë t’i
përgjigjet emergjencave natyrore
apo njerëzore, të mund të përballojë
evente klimatike si reshje të dendura,
valë të nxehti dhe epidemish apo
infeksionesh, ajër dhe ujë të pastër”
përfundon specialisti Gjoka .
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Thirje për bashkëpuimi me shoqërinë
civile ambientaliste në rajonin e Elbasanit.

P

artia e Gjelbër
Elbasan dhe shoqëria
civile ambientaliste
Rajoni Elbasanit,
kanë objektiv të përbashkët
kapërcimin e krizës ekologjike
dhe ndërtimin e një shoqërie të
qëndrueshme. Bashkëpunimi
për idetë, qasjet, zgjidhjet
dhe mjetet në funksion të
tyre, do të jetë një garanci më
shumë jo vetëm për suksesin
në përballimin e sfidave të
shkatërrimit aktual mjedisor
si një kërcënim real për jetën
dhe shëndetin e qytetarëve,
por gjithashtu një shans për
një politikë të ardhshme
qeverisëse mbështetur mbi
shina të gjelbra. Që zhvillimi
nesër të jetë i qëndrueshëm,
i gjelbër, i sigurtë dhe i paqtë,
ambientalistët, ekologjistët
dhe të gjelbrit duhet të kenë
grupin e tyre përfaqësues në
Parlamentin shqiptar.

Partia e Gjelbër Elbasan dhe
shoqëria civile ambientaliste
Rajoni Elbasanit, kanë
ndërmarrë deri më sot një
sërë aksionesh mjedisore
të përbashkëta si protesta,
aktivitete të ndryshme në
terren apo salla të mbyllura,
jo vetëm për të reaguar për
problematikat mjedisore të
vendit por dhe për të dhënë
zgjidhjet konkrete të cilat e
orientojnë vendin drejt një
zhvillimi të gjelbër.
Ka ardhur koha që ky angazhim
i përbashkët të synojë jo vetëm
sensibilizimin qytetar por të
shkojë përtej duke influencuar
politikëbërjen. Kjo do të rrisë
më shumë influencën e alencës
së gjelbër në zhvillimin e
politikave të gjelbra në nivel
Rajonal. Bashkëpunimi duhet
të prodhojë përfaqësuesit
e vet në vendimmarrjen e
nesërme politike. Zhvillimi i

gjelbër dhe i qëndrueshëm do
të jetë boshti i politikës sonë të
përbashkët elektorale.
Me këtë synim, Partia e Gjelbër
Elbasan e fton shoqërisë civile
ambientaliste :
1. Të angazhohen së bashku në
Krijimin e Aleancën e Gjelbër
Rajoni i Elbasanit,
• Të ndërmarrin aksione
të përbashkëta mjedisore,
politike, sociale dhe ekonomike
për zhvillimin e gjelbër të
Rajonit të Elbasanit
• Të rrisin përfshirjen e grave
dhe të rinjve në aktivitetet e
tyre;
• Të bashkëpunojnë për nisma
ligjore në këshillat bashkiak
dhe këshillave rajonal të qarkut
të Elbasanit në implementimin
e politikave të gjelbra;
• Të dalin me një listë me
kandidatë të përbashkët në
zgjedhjet lokale të bashkive të
rajonit të Elbasanit
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Rezolutë: Bashkëpuimi i PGj-së me
Shoqërinë Civile Ambientaliste është
thelbësor dhe i rendësishëm

P

artia e Gjelbër dhe
shoqëria civile
ambientaliste
në Shqipëri
kanë objektiv
të përbashkët kapërcimin
e krizës ekologjike dhe
ndërtimin e një shoqërie të
qëndrueshme. Bashkëpunimi
për idetë, qasjet, zgjidhjet
dhe mjetet në funksion të
tyre, do të jetë një garanci më
shumë jo vetëm për suksesin
në përballimin e sfidave të
shkatërrimit aktual mjedisor
si një kërcënim real për jetën
dhe shëndetin e qytetarëve,
por gjithashtu një shans për
një politikë të ardhshme
qeverisëse mbështetur mbi
shina të gjelbra. Që zhvillimi
nesër të jetë i qëndrueshëm,
i gjelbër, i sigurtë dhe i paqtë,
ambientalistët, ekologjistët
dhe të gjelbrit duhet të kenë
grupin e tyre përfaqësues në
Parlamentin shqiptar.
Partia e Gjelbër dhe shoqëria

civile ambientaliste, kanë
ndërmarrë deri më sot një
sërë aksionesh mjedisore
të përbashkëta si protesta,
aktivitete të ndryshme në
terren apo salla të mbyllura,
jo vetëm për të reaguar për
problematikat mjedisore të
vendit por dhe për të dhënë
zgjidhjet konkrete të cilat e
orientojnë vendin drejt një
zhvillimi të gjelbër.
Ka ardhur koha që ky angazhim
i përbashkët të synojë jo vetëm
sensibilizimin qytetar por të
shkojë përtej duke influencuar
politikëbërjen. Kjo do të
rrisë më shumë influencën e
alencës së gjelbër në zhvillimin
e politikave të gjelbra në
nivel Rajonal dhe Kombëtar.
Bashkëpunimi duhet të
prodhojë përfaqësuesit e vet
në vendimmarrjen e nesërme
politike. Zhvillimi i gjelbër
dhe i qëndrueshëm do të
jetë boshti i politikës sonë të
përbashkët elektorale.

Me këtë synim, Partia e
Gjelbër, e fton shoqërisë
civile ambientaliste :
1.Të angazhohen së bashku në
Krijimin e Aleancën e Gjelbër,
•Të ndërmarrin aksione
të përbashkëta mjedisore,
politike, sociale dhe ekonomike
për zhvillimin e gjelbër të
Shqipërisë
•Të rrisin përfshirjen e grave
dhe të rinjve në aktivitetet e
tyre;
•Të bashkëpunojnë për nisma
ligjore në këshillat bashkiak sot
dhe në Parlamentin Kombëtar
nesër në implementimin e
politikave të gjelbra;
•Të dalin me një listë me
kandidatë të përbashkët në
zgjedhjet parlamentare dhe
lokale.
Miratuar në Asamblenë e
Përgjithshme të PGJ-së
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Të Gjelbërit

ALBANIAN GREEN COUNCILOR
NETWORK (AGCN)

Rrjeti i Këshilltarëve të Gjelbër i
Shqipërisë (AGCN) është një rrjet i
pavarur dhe autonom me rreth 37
Këshilltarë të Partisë së Gjelbër të
zgjedhur në këshillat bashkiake.
AGCN ekziston për të siguruar
mbështetje për Këshilltarët e Partisë
së Gjelbër në të gjitha nivelet e
qeverisjes, si dhe për ata që aspirojnë
të zgjidhen.
AGCN do të sigurojë mbështetje
dhe udhëzime për çdo çështje që
ka të bëjë me të qenit Këshilltar
( politika, buxhet, këshilla për
çështje të caktuara apo këshilla për
zgjedhje, informacion dhe ide se si
funksionojnë Këshillat dhe si të jeni
sa më me ndikim në rolin tuaj dhe
shumë më tepër). Nëse nuk mund
të ndihmojmë, ne mund t’i japim
udhëzime dikujt që mundet.Këshillim
gjatë gjithë vitit, lajme, mundësi
trajnimi, ide dhe më shumë përmes
listave tona të postës elektronike.
Një konferencë vjetore me një
sërë sesionesh të dobishme dhe të
rëndësishme dhe një mundësi për
t’u takuar me Këshilltarë të tjerë të
Gjelbër, përveçse një mbledhje së
bashku në çdo Konferencë të Partisë
së Gjelbër. Një varg botimesh duke
filluar nga këshillat për zgjedhjet deri
te mënyra se si të mbijetosh dhe të
përparosh si Këshilltar i ri.
Një rrjet mentorësh për Këshilltarët e
rinj / pa përvojë.
Forume të përdorura mirë në internet
për këshilltarët bashkiak.
Ne gjithashtu përfaqësojmë interesat
e Këshilltarëve të Partisë së Gjelbër

brenda Partisë së Gjelbër dhe
Shoqatës së Qeverisjes Vendore dhe
lehtësojmë hyrjen e ekspertizës dhe
aftësive të Këshilltarëve të Gjelbër
në punën e tyre – dhe në fusha të
tjera – veçanërisht në lidhje me
zhvillimin e politikës së Partisë së
Gjelbër dhe zbatimin e saj praktik
nga autoritetet lokale. Të gjithë
këshilltarët e zgjedhur automatikisht
kanë anëtarësim falas në AGC edhe
pse kërkohet një pajtim vjetor për
të hyrë në shërbimet mbështetëse.
Anëtarësia në AGCN është gjithashtu
e hapur për çdo anëtar tjetër të
Partisë së Gjelbër, pavarësisht
nëse ata janë një ish-këshilltar, një
këshilltar aspirues ose dikush që
dëshiron të mbështesë këshilltarët
lokalë në punën e tyre. Në AGCN
mund të anëtarësoheni edhe nëse
jeni një këshilltar i cili është anëtar
i një partie tjetër politike por që
RRJETI I KËSHILLTARËVE TË
GJELBËR I SHQIPËRISË

dëshiron të bashkohet me Partinë
e Gjelbër, ose me politikat e gjelbra
mjedisore.
Sepse ne jemi një grup këshilltarësh
që kemi si qëllim interesin e qytetarit.
Për të arritur këte qëllim është i
domosdoshëm krijimi i një rrjeti
kontaktesh të cilat qarkullojnë
informacionin dhe mund të japin
dhe të marrin ndihmë. Mund
të zhvillohen trajnime dhe të
promovohen iniciativa të ndryshme,
është e rëndësishme të zhvillohen
takime dhe të ndahen eksperiencat.
Ne jemi të bindur se sa më shumë
është i informuar Këshilltari aq dhe
më e mirë do të jetë zgjedhja e tij.
Ne duhet të jemi të vetëdijshëm
se vendimet tona kanë pasoja tek
qytetarët që kanë vendosur besimin
e tyre tek ne.Ne jemi bashkë sepse
në thelb kemi kuptuar se ështe
e nevojshme për të rivendosur
rëndësinë e Këshillit Bashkiak.
Roli ynë duhet të jetë i fortë me
një vetedije që mund të na jepet
informacioni.
Rrjeti i Këshilltarëve të Gjelbër i
Shqipërisë ka si objektiv kryesor
krijimin e një baze të dhënash që
përmban detajet e kontaktit të
këshilltarëve të ndryshëm, në mënyrë
që të përcjellë informacion në një
mënyrë të gjerë. Tematikat në mënyrë
të vecantë do të jenë ato me karakter
vendor si : uji, mbetjet, siguria
dhe manxhimi i “ makinës lokale”.
Mbledhja e informacionit është një
proces që përfshin kohë, energji dhe
përkushtim.
Ne do të jemi kudo që ka etje per dije,
kudo që ka një këshilltar bashkiak, i
cili dëshiron të bëhet një Këshilltar
i mirë Bashkiak, i vetëdijshëm për
zgjedhjet që kryen cdo ditë për të
mirën e përbashkët.

