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VEPRO TANI 
PER MJEDISIN DHE KLIMEN!

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E 
TË RINJVE TË GJELBËR
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Asambleja e 
Përgjithshme e Të 
Rinjve të Gjelbër u 
mbajt më 5 dhjetor 

2021 në Tiranë.
Kjo ngjarje është organizimi 
më i rëndësishëm i vitit 
pasi është dita kur bordi i 
ri i administrimit caktohet, 
ndryshon, miraton ose refuzon 
rezolutat politike, ndryshimet 
në platformën politike, planin 
strategjik dhe statutet. 
Në këtë asamble morën pjesë 
delegatë nga 12 qarqe të 
Shqipërisë ku ne kemi degët 
tona. 
Kjo asamble ishte hapësira 
e nevojshme për debate, 
diskutime dhe rekomandime 
për avancimin e lëvizjes së 
gjelbër dhe politikës së gjelbër.
Në këtë asamble patëm 
kënaqësinë të kishim të 
pranishëm përfaqësuesen 
e Federates se te Rinjve te 
Gjelber Evropiane (FYEG) 
, Wanja Kaufmann e cila 
dha një shtrirje më të gjerë 
diskutimeve duke i bërë ata më 
largpamës dhe më motivues 
për çdo të ri që dëshiron të 
jetë më i integruar në zbatimin 
e politikave mjedisore me 
referencë në praktikat 
ndërkombëtare.
Më tej, u diskutua një propozim 
për nisjen e një procesi të 
planifikimit strategjik, qëllimi 
i të cilit do të jetë zhvillimi i 
objektivave afatgjata për Te 
Rinjte e Gjelber dhe përgatitja 
e organizimit për Zgjedhjet 
Vendore të Shqipërisë 2023.
Falenderoj të gjithë delegatët 
për pjesëmarrjen dhe 
kontributin e tyre drejt një të 
ardhmeje më të gjelbër dhe 
në shërbim të një zhvillimi 
të qëndrueshëm nëpërmjet 
aktivizimit të tyre në shoqërinë 
civile dhe në organet 
vendimmarrëse politike.
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KLIMA DHE ENERGJIA

Ne duhet të mbajmë 
diversitetin biologjik 
dhe të reagojmë dhe 

veprojmë konkretisht mbi 
ndryshimin klimaterik, të 
luftojmë ngrohjen globale 
nëpërmjet përdorimit të 
qëndrueshëm të resurseve të 
rinovueshme dhe përdorimit 
me kujdes të resurseve jo–të 
riciklueshme. 

Ndryshimet klimaterike

Mrojtja e planetit është një 
vlerë thelbësore e gjelbër. 
Mënyra se si ne aktualisht 
konsumojmë dhe prodhojmë 
energji po ndryshon 
klimën tonë globale dhe 
po e rrezikon planetin për 
gjeneratat e ardhshme. Ne si 
Të Gjelbër jemi të angazhuar 
për të ndryshuar mënyrën e 
prodhimit të energjisë drejt 
një energjie alternative të 
qëndrueshme dhe miqësore 
me klimën. Ne duam t'i japim 
fund varësisë sonë nga lëndët 
djegëse fosile dhe prodhimit 
të energjisë bërthamore, 
të cilat janë të rrezikshme. 
Ndryshimet klimaterike 
dhe ngrohja globale 
krahas problemeve që po 

shkaktojnë në botën globale 
po prekin edhe vendin tonë. 
Ndryshimet klimatike në 
vend pritet të shoqërohen me 
rritje të temperaturës, ulje të 
sasisë së reshjeve dhe rritje 
të nivelit të deteve, duke 
ndikuar kështu negativisht 
në sektorë të ndryshëm të 
jetës në vend. Ne na duhet 
një strategji kombëtare e 

adaptimit ndaj ndryshimeve 
klimatike.
Për ne si Të Gjelbër, krahas 
masave ekologjike, një 
rëndësi të veçantë luan 
zvoglimi i emetimeve të 
karbonit dhe trasformimi 
i sektorit të prodhimit të 
energjisë drejt energjisë së 
gjelbër.
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ENERGJIA E GJELBËR

E ardhmja i përket energjive 
të rinovueshme. Elektriciteti 
me origjinë nga era (eolike) 
dhe elektriciteti me origjinë 
diellore (fotovoltaike) 
duhet të jenë energjitë e 
së ardhmes. Shqipëria ka 
një pozicion të favorshëm 
gjeografik që krijon shanset 
për shfrytëzimin e energjisë 
diellore. Shanse të tilla janë 
intensiteti i lartë i rrezatimit 
diellor, kohëzgjatja e këtij 
rrezatimi, temperatura dhe 
lagështia e ajrit, etj. Klima 
mesdhetare, me një dimër 
të butë dhe të lagët dhe 
verë të nxehtë dhe të thatë 
përcaktojnë një potencial 
energjetik të madh për 
shfrytëzimin e energjisë 
diellore. Energjia diellore 
është një burim energjie 
mjaft premtues për të 
ardhmen dhe përdorimi 
i saj është potencial, pasi 
është një burim natyror 
energjie i pashtershëm. Era 
garanton energji pa dëmtuar 
mjedisin dhe me një kosto 
të pranueshme. Kjo formë 
energjie është e leverdisshme 
si nga ana ekonomike ashtu 
edhe mjedisore.
Kjo përbën arsyen që 
një pjesë më e madhe e 
energjisë së krijuar nga era 

të përfshihet në strukturën 
kombëtare të energjisë. 
Rezervat e erës të Shqipërisë 
janë të mëdha. Ne duam 
të hartojmë stategji dhe të 
caktojmë objektiva ambicioze 
për ta realizuar këtë 

trasformim për të prodhuar 
energji nga burimet e 
rinovueshme. Le të punojmë 
së bashku për ta vënë në jetë 
këtë projekt dhe për ta bërë 
vendin më të sigurtë për 
brezat e ardhshëm.

TË GJELBRIT SHQIPTAR NË PROTESTAT 
E KLIMËS ZHVILLUAR NË TIRANË
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TË GJELBRIT SYNOJNË 
FUQIZIMIN E RINISË 

Të rinjtë janë 
largpamës, 
inovatorë, 

inspirues të 
ndryshimit. Por 
tani vendi ynë nuk 
mund të sigurojë 
një perspektivë për 
shumë prej tyre. Sot, 
ankthi i të rinjve 
për të ardhmen 
dhe mosbesimi i 
tyre është shumë 
i madh. Pjesa më 
e madhe e rinisë 
e dinin se starti i 
tyre pas moshës 18 
-vjeçare do të jetë 
më i vështirë se i 
prindërve të tyre.
Të gjelbërit synojnë 

të kontribuojë 
në krijimin e një 
ambienti ku të 
rinjtë shihen si 
burim  kryesor për 
zhvillimin ekonomik 
dhe shoqëror të 
vendit. Fuqizimi 
i kësaj pjese të 
popullatës është 
vendimtar pasi është 
shtylla kurrizore 
e shoqërisë sonë. 
Ne duam që kjo 
të ndryshojë dhe 
të sigurohemi 
se të rinjtë do të 
përfitojnë nga një 
arsimim më i mirë, 
mundësi afatgjatë 
punësimi dhe një 

rol aktiv në shoqëri. 
Duhet bërë më 
shumë në drejtim 
të zhvillimit të 
infrastrukturës për 
edukim, përkrahjen 
e aktivitetit bisnes të 
të rinjëve, aftësimin 
profesional, krijimin 
e kushteve për 
një lëvizshmëri 
më të mirë në 
vendet evropiane 
si dhe stimulimin 
e aktiviteteve 
kulturore, sportive 
dhe argëtuese. Duke 
i kushtuar vëmendje 
të veçantë të rinjve 
tanë, ne gjithashtu 
duhet të nxjerrim 

në pah rëndësinë e 
solidaritetit midis 
brezave dhe të 
drejtën e gjithësecilit 
për të marrë pjesë 
në zhvillimin e 
shoqërisë tonë. 
Fuqizimi i rinisë 
është objekti ynë, 
për këtë arsye ne 
duam të hapim 
perspektiva të reja 
për punësimin e 
të rinjve sidomos 
në investimet 
e gjelbra duke 
shfrytëzuar energjitë 
e rinovueshme dhe 
vënë në përdorim 
teknologjitë e 
gjelbërta.



7DHJETOR 2021

NGROHJA GLOBALE, NJË 
KËRCËNIM REAL PËR TËRË 

NJERËZIMIN
Ngrohja globale njihet edhe 

si efekti serë për shkak se 
gazet që grumbullohen 

mbi tokë e kthejnë planetin të 
ngjashëm me një serë. Duke 
e kllapuar nxehtësinë pranë 
sipërfaqes së tokës, efekti serë po 
ngroh planetin dhe po kërcënon 
mjedisin. Frika aktuale, lidhet 
me faktin se ngrohja globale po 
ndodh me një shpejtësi të paparë.
Modelet kompjuterike po 
parashikojnë se deri në fund 
të shekullit XXI temperaturat 
do të rriten me disa gradë (tre 
gradë). Ndërkohë shkencëtarët 
po përpiqen të zbulojnë se sa 
shpejt po rriten temperaturat, 
dhe çfarë do të ndodhë si rezultat 
i kësaj rritjeje. Nëse temperaturat 
do të rriten me të vërtetë shumë, 
rezultati më i dukshëm do të jetë 
se disa pjesë të akujve polar do të 
shkrihen duke shkaktuar ngritjen 
e nivelit te detit botëror, e cila 
do të ishte katastrofike për disa 
shtete.
Ishuj të tërë do të zhdukeshin 
dhe miliona banorë të tyre do 
të duhet të zhvendosen diku 
tjetër.Përmbytjet do të ndodhin 
përgjate brigjeve të deteve në të 
gjithë botën, duke zhvendosur 
akoma më shumë njerëz dhe 
duke shkaktuar dëmtime të të 
mbjellave. Ngrohja globale do 
të sjellë ndryshim të ciklit të 
qarkullimit global ujor si dhe 
nuk përjashtohen ndryshime 
të menjëhershme të klimës, që 
do të demostrohen me shfaqje 
të shpeshta të fenomeneve 
ekstreme të motit: ciklone, shira 
të fuqishme, përmbytje, thatësira. 
Ngrohja globale, nëse nuk do 
të kontrollohet do të shkaktojë 
probleme katastrofike me 
pasoja shëndetsore, mjedisore, 
ekonomike, dhe politike. Kostua 
e këtyre pasojave do të jetë 
shumë më e madhe se sa kostua 
e parandalimit të tyre. Ndryshimi 
klimatik nuk është një kërcënim 
i largët por një kërcënim aktual 
për mjedisin, sigurinë dhe 
prosperitetin tonë.
Në këto kushte arritja e stabilitetit 
të klimës duhet të fillojë duke 
planifikuar në mënyrë urgjente 
një ekonomi globale me karbon 
të ulët, pasi nëse nuk e realizojmë 
këtë, kostua e pasojave do të jetë 

shumë herë më e madhe dhe më 
e papërballueshme. Aplikimi i 
disa politikave mjedisore synon 
pakësimin e ngrohjes globale.
Përdorimi i instrumentave 
ekonomikë siç janë rritja e çmimit 
të lëndëve djegëse fosile,taksimi 
i emetimeve, si dhe inkurajimi 
i njerëzve për të ndërmarrë 
veprime në miqësi me mjedisin 
krahas politikave për reduktimin 
e madhësisë së familjes si dhe 
përfshirjes së edukimit mjedisor 
janë disa nga mënyrat për 
parandalimin e problemeve 
që çojnë në ngrohjen globale.
Pa një përpjekje të përbashkët 
të qeverive, organizmave 
ndërkombëtare dhe publikut 
lufta ndaj ngrohjes globale 
dhe pasojave të saj do të jetë e 
humbur.
Ngrohja globale është një rrezik 
real për realizimin e objektivave 
të mijëvjeçarit siç janë reduktimi 
i varfërisë, mbrojtja e mjedisit etj, 
ndaj përfshirja e saj në strategjinë 
kombëtare të zhvillimit 
është nevojë imediate dhe e 
pashmangshme për të arritur 

atë që tashmë synohet botërisht, 
zhvillimin e qëndrueshëm. Stina 
e veres ka ardhur, e bashkë me të 
priten temperatura të larta te me 
pasoja të rënda për vendin tonë. 
Por sa është vendi ynë i përgatitur 
për ndryshimet klimatike dhe 
pasojat e tij? Çfarë masash janë 
marrë për parandalimin e tyre? 
Sa i informuar është publiku? Sa 
njerëz do të preken? Sa do të jetë 
dëmi ekonomik, shëndetësor, 
mjedisor? A ka qeveria ndonjë 
studim të tillë? Kjo situate kerkon 
nje vemendje te menjehershme te 
Qeverise sot ,  pasi neser mund te 
jete shume vone.

Klima po ndryshon, jeta dhe e 
ardhmja jonë po shkatërrohen!

“Të gjithë së bashku të 
veprojmë tani për të mbrojtur 
mjedisin dhe klimën”. ky është 

mesazhi që po përcjellin Të 
rinjtë e gjelbër duke ftuar 

moshatarët e tyre në protestat e 
klimës çdo të premte.
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VITI I TË GJELBËRVE 
EUROPIAN

Viti që sapo lam 
pas ishte nje vit i 
suksesshem për 

politkën e gjelbër europiane.
Te Gjelbrit Europian sot 
janë pjesë e qeverisjes ne 
qeverisjes në tetë shtete. 
Kjo është një premisë për 
politikën të gjelbër Europiane 
i cila pritet të dominojë të 
ardhmen e afërt. Ky është një 
sinjal i mire për Të Gjelbrit 
Shqiptar,  që edhe ata si 
pjesë e familjes së gjelbër 
europiane ti përballojnë 
me sukses sfidat që kanë 
përpara, për ta shndërruar 
levizjen e gjelbër në një 
lëvizje të suskseshme 
elektorale. 


