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HYRJE

Kur fëmijët mësojnë për historinë e njerëzimit elementi i cili gjithmonë theksohet 
është progresi. Ne mendojmë të kaluarën  në aspektin e kohërave të mëdha të 
progresit: kohën antike me lindjen e shkencës dhe filozofisë, mesjetën me konso-
lidimin e shteteve dhe shoqërive, kohën e iluminizmit me rilindjen e filozofisë dhe 
demokracisë, revolucionin industrial me zhvillim teknologjik shumë të shpejtë. Ne 
shohim historinë si një trend të gjatë të progresit, me cilësi më të mirë jetese, 
shëndet më të mirë, transport dhe komunikacion më të shpejtë. Në masë të madhe, 
periudha me progresin më të madh për njerëzimin është revolucioni industrial,  
mes viteve 1760-1840.  Gjatë kësaj kohe shoqëritë agrare u shndërruan në shoqëri 
industriale dhe jetesa e njerëzve varej më shumë nga fabrikat sesa nga bujqësia1 .  
Që nga ajo periudhë shumë e më shumë shoqëri janë industrializuar, që do të 
thotë se ka më shumë produkte, më shumë mjete për të shpenzuar dhe kushte 
më të mira jetese; njerëzit jetojnë më gjatë dhe në begati. Njerërëzimi ka zgjedhur 
rrugën e rritjes së prodhimtarisë duke nxitur më shumë konsum.  Nevojat tona në 
rritje për ‘sende’ na kanë bërë të besojmë se progresi është i lidhur me procesin 
ekonomik të ‘prodhim-konsum’. Për fat të keq, planeti ynë nuk është një burim i pa 
shterrshëm i burimeve. Nëpërmjet kërkesave tona për më shumë resurse natyrore, 
ne shumëfishojmë ndotjen e ajrit, tokës dhe ujit. Kjo është mënyra sesi ne e vëmë 
në rrezik vendin ku jetojmë, për shkak të lakmisë individuale dhe mungesës së të 
menduarit afat-gjatë për njerëzimin. Mirëpo nuk është ende shumë vonë për të 
ndryshuar rregullat e lojës. Urgjenca për veprim ndaj ndryshimeve klimatike sjell 
në pah edhe nevojën për ndryshim rrënjësor, në kuptimin e adresimit të problemit. 
Ne mund të ridefinojmë progresin, në një mënyrë që si qenie njerëzore të jetojmë 
pa e dëmtuar habitatin që na rrethon. Ndryshimi i sistemit është i nevojshëm që 
ne të vazhdojmë të ekzistojmë si specie e shëndetshme dhe e mençur. Ndryshimi 
i sistemit është i nevojshëm për të na ndihmuar neve, fëmijëve tanë si dhe fëmijët 
e fëmijëve të tyre. 

1    https://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution
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BAZAT E SHKENCËS  
MBI KLIMËN 

Temperatura mesatare vjetore globale është afro 1° C më e nxehtë se gjatë 
kohërave para-industriale. Në raportin e IPPC të vitit 2018, komuniteti global 
shkencor ka konfirmuarse nëse vazhdohet me trendet aktuale, deri në vitin 2030  
temperatura në tokë mund të rritet me më tepër se 1.5˚C, në krahasim me kohërat 
para-industriale.. 1.5˚C nuk mund të tingëllojë si një rritje e madhe, por një ndryshim 
i tillë mund të bëj dallimin  mes jetës dhe vdekjes për mijëra njerëz. Toka gjithmonë 
ka kaluar nëpër ciklet e saja të ngrohjes dhe ftohjes, mirëpo asnjëherë me këtë 
vrull të cilin po e përjetojmë tani. 

Pesë vitet e fundit — nga 2014 deri në 2018 — kanë qenë vitet më të nxehta që 
janë shënuar ndonjëherë.

Që nga revolucioni industrial, rreth vitit 1750, aktivitetet njerëzore kanë shtuar në 
atmosferë sasi të konsiderueshme të gazrave serrë.

Temperatura e sipërfaqes së tokës pothuajse kryesisht krijohet nga rrezatimi i diellit. 
Sasia më e madhe e energjisë solare mbërrin tek ne me gjatësi specifike valore, të 
cilën ne e quajmë dritë. Kjo dritë buron nga dielli, kalon nëpër atmosferën tonë, bie 
në sipërfaqe dhe energjia transformohet në një lloj tjetër të energjisë, në nxehtësi. 
Kjo nxehtësi, nga ana tjetër, emetohet nga sipërfaqja e planetit tonë por nuk mund 
aq lehtë të kaloj atmosferën tonë dhe të kthehet prapa në gjithësi  për shkak të 
të ashtuquajturës ‘efekti i serrës’, një fenomen natyror që zë energjinë duke e 
bërë atë të kthehet deri në atmosferën tonë, dhe si pasojë ta ngrohë planetin. Ky 
proces natyror e bënë që toka të ngrohet mjaftueshëm për të mbështetur jetën.

Por ‘gazrat serrë‘ që prodhohen në sasi të madhe në tokë - CO2 dhe CH4 – janë 
shembuj të famshëm – e çrregullojnë këtë fenomen natyror.  Prezenca e tyre në 
atmosferë zë shumë nxehtësi, duke ngrohur planetin në mënyrë të jo natyrshme. 

Sasia e këtyre gazrave serrë është shtuar dukshëm në dekadat e fundit për 
shkak të industrializimit. Kjo do të thotë se sasi më e madhe e nxehtësisë mbahet 
brenda atmosferës. Edhe pse dielli japë të njëjtën sasi të dritës, është më vështirë 
që nxehtësia të ikën. Pasojë e kësaj është ngrohja globale, që do të thotë që 
temperatura mesatare e planetit tonë është ngritur, dhe po ngritet në mënyrë të 
vazhdueshme. 

Sidoqoftë, kjo nuk do z thotë se gjithkund është duke u bërë më ngrohët. Klima 
është komplekse dhe struktura tani po ndryshon, duke bërë që disa zona të 
thahen verës kurse gjatë dimrit të bëhen më të lagështa. Stuhitë e mëdha po shpe-
shtohen në disa vende, vërshimet po shtohen e po ashtu edhe intensiteti i tyre. Për 
shkak të efekteve të ndryshme të ngrohjes globale, po preferohet termi ndryshimi 
i klimës, që të iket nga përfytyrimi i rremë se planeti ynë po bëhet gjithkund e më 
i ngrohët, gjatë gjithë kohës.

PESË GAZRAT MË ME NDIKIM
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CILAT JANË SHKAQET KRYESORE TË NDRYSHIMIT TË KLIMËS?

Ndryshimi i klimës është proces natyror që ka ndodhur gjithmonë që nga ekzisitmi 
i planetit tonë. Nëse mendoni për periudhën e akullnajave, ju mund ta kuptoni se 
ne kemi kaluar nga ky cikël shumë i ftohtë në atë më të nxehtë në mënyrë natyrale. 
Megjithatë, në 50-100 vjetët e fundit ndryshimet kanë ndodhur shumë më shpejtë 
dhe janë më të mëdha për nga efekti i tyre. 97% e shkencëtarëve pajtohen se 
ndryshimi i shpejtë i klimës, për të cilën ne jemi dëshmitarë, shkaktohet prej lirimit 
të gazrave serrë nga aktivitetet e njeriut. Ndikimi më i madh, që ne si njerëz kemi, 
është ajo nëpërmjet praktikave, siç vijojnë:

 • Djegia e karburanteve fosile si qymyri, gazi dhe benzina. Këto përdoren gjerë-
sisht në ditët e sotme për prodhimi të energjisë dhe transport. Djegia e karbu-
ranteve fosile prodhon drejtpërdrejt gazra serrë, të cilat lëshohen në atmosferë, 
duke bllokuar energjinë diellore në sipërfaqen e tokës.

 • Prerja e pyjeve. Dunjët janë absorbuesit më të mëdhenj të karbonit. Ato 
absorbojnë CO2  duke e shndërruar atë në oksigjen të padëmshëm. Me reduk-
timin e pyjeve, njerëzit kanë reduktuar efektshmërinë e kësaj dukurie natyrore. 

 • Rritja e kultivimit të bagëtisë. Kafshët, të kultivuara për mishin e tyre, kërkojnë 
sasi të mëdha të resurseve për t’i mbajtur e rritur. Duke qenë që numri i 
banorëve në botë që kërkojnë mish është duke u rritur, njejtë është tejshtuar 
edhe numri i kafshëve që ne kultivojmë. Fusha të mëdha të drithërave mbillen 
për t’i ushqyer kafshët, që kontribuojnë në shpyllëzimin për të siguruar hapë-
sirë për mbjellje, tutje duke shpenzuar resurse të ujit, procesimit të mishit dhe 
transportit që kërkohet deri në servim në pjatën tonë. Këto e bëjnë industrinë 
e blegtorisë si një ndër shkaktarët kryesorë të gazërave serë.

 • Përdorimi i plehrave artificiale që përmbajnë azot. Gjejnë përdorim me të madh 
në bujqësinë konvencionale, kështu që ato lirojnë oksid azotik  (N20), që është 
300 herë më i fortë se C02. 

 • Përdorimi i gazrave të fluorizuar. Këto gazra shumë të dëmshëm përdoren krye-
sisht për ftohje dhe ndikimi i tyre serrë është 23000 herë më i fortë se C02.

CILAT JANË IMPAKTET E NDRYSHIMIT TË KLIMËS?

Një nga sfidat e ndryshimit të klimës gjendet në natyrën e saj eskaluese.  Ndikimi i 
saj në jetën në këtë planet do të rritet në mënyrë drastike për shkak të faktorëve 
të ndryshëm që lidhen ndërmjet vete. Për shembull metani i ngrirë për një kohë të 
gjatë në tokat veriore të planetit  do të lirohet pasi që dheu i ngrirë do të ngrohet 
ngadalë. Në oqeane, dinamikë e ngjashme tanimë është duke ndodhur. Oqeanet, 
jo vetëm që do të rriten shumë dhe do të përpijnë zona bregdetare (për shkak 
të shkrirjes së akullit në pole dhe ekspansionit termal të ujërave detare), ato dotë 
bëhen më acidike  për shkak të niveleve të ngritura të CO2 të tretura në ujë. Kjo i 
rrezikon të gjitha ekosistemet dhe largon burimet e rëndësishme të ushqimit. Ne 
veçse tani mund të shohim se ngrohja prej 1˚C ka pasur ndikim shkatërrues në 
tërë planetin: 

 • Rastet e motit ekstrem, siç janë vërshimet dhe thatësirat, janë më të shpeshta. 
Uraganet, ciklonet dhe tajfunet janë po ashtu në rritje për nga numri, pasi që 
ato formohen nga kontakti në mes ajrit të nxehtë dhe të ftohtë. 

 • Humbja e akullit të detit. Kjo jo vetëm që kontribuon në ngritjen e nivelit të 
detit, por gjithashtu i largon burimet natyrore të temperaturave ftohëse. Për 
shkak të humbjes së akullit,  temperatura në pole është duke u ngritur shpejt, 
duke kërcënuar sasinë e mbetur të akullit të deteve, duke shkaktuar pasoja të 
ndërlidhura. Kjo vlenë gjithashtu edhe për akullnajat në zonat malore. 

 •  Ngritja e shpejtuar e nivelit të detit. Pasi që parashikimet kanë paraparë nivele 
më të larta të ngritjes së ujërave, disa popullata veçse janë duke vuajtur shumë 
nga erozioni i bregdeteve ku ata jetojnë. Ujërat po e gëlltitin tokën në të cilën 
njerëzit jetojnë aktualisht. Me kalimin e kohës, metropoletafër bregdeteve të 
banuara nga miliona njerëz do të rrezikohen, dhe ishuj të tërë të banuar do 
të zhduken.

 •  Më shumë valë të forta të ngrohjes. Gjatë verës, disa shtete kanë përjetuar 
valë më të shpeshta e të ashpra të ngrohjes, duke rrezikuar shëndetin e 
grupeve tëe ndjeshme të shoqërisë. 

 •  Shtrirja e bimëve dhe kafshëve po tkurret. Kjo bënë që bio-diversiteti në tërë 
botën të jetë i rrezikuar, duke kërcënuar ekosistemet e planetit tonë. Pasi që 
shumë specie janë në zhdukje, çrregullime të mëdha po ndjehen në zinxhirin 
e ushqimit.

 •  Pemët dhe shumë bimë të tjera po lulëzojnë herët, duke çrregulluar ciklet 
natyrore të polenizimit nga ana e insekteve dhe prodhimin e nektarit.

Pasi që impakti nuk është i përhapur barabartë dhe nuk lidhet me rrethanat finan-
ciare dhe sociale të shteteve të ndryshme, është e nevojshme që me pak fjalë të 
shpjegohet termi e drejta e klimës. E drejta e klimës tenton të krijoj një balancë 
më të mirë në mes të atyre  që kanë shkaktuar ndryshimin e klimës dhe që kanë 
profituar nga kjo (shtetet e zhvilluara) dhe zonave që aktualisht janë ose kanë filluar 
të vuajnë nga pasojat (zakonisht shtetet më të varfër me disa opsione për tu përsh-
tatur ndryshimit të klimës dhe që të zvogëlojnë dëmet). Në kapitullin e mëvonshëm 
ne do të elaborojmë më shumë të drejtën e klimës. 

KONSENSUSI SHKENCOR

Studimet e shumta të publikuara në revista shkencore tregojnë që 97% apo më 
shumë e shkencëtarëve klimatik që janë aktiv në publikimet e tyre janë dakord 
për: trendet e ngrohjes së klimës gjatë shekullit të kaluar kanë ndodhur për shkak 
të aktiviteteve të njeriut. Përveç kësaj, shumica e organizatave shkencore kryesore 
në mbarë botën kanë publikuar deklarata publike duke miratuar këtë qëndrim. 
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Pothuajse të gjithë shkencëtarët e klimës që kanë botuar në revista shkencore të 
respektuara (97-98%) mbështesin konsensusin mbi ndryshimin e klimës antropog-
jene, 3% e mbetur e studimeve që pretendojnë të vërtetojnë të kundërtën nuk 
mund të përsëriten ose përmbajnë gabime. Studimi  i muajit nëntor 2019 tregon 
se konsensusi në mes shkencëtarëve hulumtues është rritur në 100%, bazuar në 
shqyrtimin e 11,602 artikujve të ngjashëm të publikuar në 7 muajt e parë të vitit 
20192 .

Konsensusi aktual shkencor qëndron në atë se: 

1. Klima e Tokës është ngrohur dukshëm që nga fillimi i revolucionit  industrial,
2. Aktivitetet e njeriut është shkaku kryesor,
3. Vazhdimi i lirimit të gazrave serrë do të ngritë gjasët dhe ashpërsinë e efek-

teve globale,
4. Njerëzit dhe kombet mund të veprojnë individualisht dhe kolektivisht për të 

ngadalësuar ngrohjen globale, dhe ndërkohë do të përgatiten dhe përshtaten 
ndryshimeve të paevitueshme të klimës.

SI ËSHTË PUNA ME SKEPTIKËT? 

Mospranimi i fakteve mbi ndryshimet klimatike, ose mohimi i ngrohjes globale 
paraqet heqje ose dyshime të paarsyeshme që kundërshtojnë konsensusin 
shkencor për ndryshimin e klimës, duke përfshirë shkallën e ndikimit të shkaktuar 
nga njeriu, impaktin  e saj në natyrën dhe shoqërinë njerëzore, ose potencialin për 
përshtatjen ose adaptimit ndaj ngrohjes globale nga njeriu. Skeptikët mbi klimën 
shpesh janë zbuluar që kanë marrëdhënie të ngushta me industrinë e karburanteve 
fosile duke shfrytëzuar rolin e tyre që të na mbajnë larg nga problemi real. Prandaj 
është e dobishme që të mësojmë të gjitha argumentet e ndryshimit të klimës dhe 
të përgatitemi për debate me ata të cilët nuk ‘besojnë’ në faktet shkencore. 

NDRYSHIMI I KLIMËS NË KOSOVË

Krahasuar me shtetet tjera të Evropës, Kosova ka emetim relativisht të ulët për 
kokë banori (5.5t CO2 ekuivalent për kokë banori për vitin 2015), që janë pakë mbi 
gjysmën e mesatares së BE-së (9.93t). Në të njëjtën kohë emetimi i gazrave serrë 
për njësi të BPV (Prodhimi i Brendshëm Bruto) (0,56kg CO2 ekuivalent për EUR in 
2015) janë të larta, që është gati dyfishi i atyre me mesataren e BE-së (0.4 kg/EUR).   

Strategjia e Kosovës mbi ndryshimin e klimës përmend ndikimet aktuale dhe të 
pritura siç vijon:  

1. Ekspozimi ndaj rreziqeve, siç janë thatësirat e intensifikuara, vërshimet dhe 
zjarri i pyjeve do të bëhen edhe më të shpeshta me ndryshimin e klimës. 
Ndryshueshmëria e klimës veçse është rritur në Kosovë;

2    https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467619886266

2. Temperaturat e larta  do të bëjnë që valët e nxehtësisë dhe zjarret e pyjeve 
të ndodhin më shpesh në Kosovë; Që nga viti 2000 numri i zjarreve në pyje 
të Kosovës është rritur; 

3. Temperatura të ngritura, rënie të shiut më të papërcaktuara dhe ekspozimi më 
i lartë ndaj thatësirave;  

4. Degradimi i ekosistemit dhe reduktimi i shërbimeve të ekosistemit;

5. Ngritja e formave të reja të ndotjes dhe sëmundjeve të shkaktuara nga uji.

Në Kosovë adaptimi ndaj ndryshimin e klimës mbetet një sfidë, dhe studimet speci-
fike shtetërore të trendeve klimatike, projeksionet dhe impaktet janë të limituara. 
Sektori më i madh në Kosovë, ai i shërbimeve (67 % e BPV) është më pak i cenuar 
nga ndryshimet klimatke. Sidoqoftë, bujqësia me (14%) dhe industria (19%) janë 
shtytës të rëndësishëm të ekonomisë por janë shumë të cenueshme nga mungesa 
e ujit, valët e të nxehtit, thatësirat dhe vërshimet. Ndërtimi i përshpejtuar që nga 
viti 1999 i kombinuar me planifikimin keq të rregulluar për përdorimin e tokës dhe 
mungesa e respektimit të kodeve të ndërtimit rrit me shpejtësi ekspozimin e popul-
latës në rritje. Nxjerrja e linjitit (qymyr me energji të ulët dhe ndotës i madh) dhe 
depozitimet tjera minerare, trajtimi i pamjaftueshëm i ujërave të zeza dhe mungesa 
e vetëdijesimit publik mbi mjedisin, kontribuojnë në ndotjen serioze të ajrit dhe ujit 
dhe në sfidat e degradimit të mjedisit që Kosova po punon për të kontrolluar, që 
të gjithat do të përbëjnë impaktet në ndryshimit të klimës3 .

CENTRALET ELEKTRIKE ME QYMYR 
DHE PLANET

Kosova aktualisht prodhon shumicën e rrymës elektrike nga dy centralet elektrike 
me qymyr që janë të vjetruara dhe ndotësit më të mëdhenj: Kosova A që  është 
ndërtuar në vitin 1962 dhe Kosova B e ndërtuar në vitin 1983.  

Në vitet e fundit, përafërsisht 30% e energjisë elektrike është humbur nga sistemi 
i distribuimit për shkak të humbjeve teknike dhe mos pagesës, dhe shumë më 
shumë është humbur për mungesën e masave efikase të energjisë. Por qeveria e 
më parme, e mbështetur shumë nga grupe të interesit nga ShBA-të ka planifikuar 
që të ndërtojë një central prej 500 MW të ri elektrik me linjit të quajtur Kosova e Re.

Konsorciumi i Shoqërisë Civile të Kosovës për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID)  
ka qenë i zhurmshëm në lidhje me aspektet negative të centralit të ri me qymyr. 
Pretendimet e tyre janë të bazuara në hulumtime dhe ata kanë përmbledhur argu-
mente siç vijon:

1. Është shumë i shtrenjtë për konsumatorët dhe për shtetin e Kosovës

Qeveria e Kosovës vazhdimisht ka thënë se projekti nuk do të ishte barrë për 
buxhetin e shtetit sepse ajo do të financohej nga koncesionerë privat. Por 

3    https://www.climatelinks.org/resources/climate-change-risk-profile-kosovo



14 15KLIMA PËR NDRYSHIM: Problemet dhe zgjidhjet 

Contour Global, i zgjedhur me procedurë të dyshimt tenderimi nga qeveria për 
të ndërtuar centralin elektrik me qymyr, është kompani fitimprurëse normalisht 
kërkon që dikush të paguaj për projektin e ndërtimit. Për kompanitë fitimpru-
rëse, konsumatori paguan për produktin e tyre, por askush nuk do të (ose nuk 
do të mund) të paguaj ‘çmimin target’ ose tarifën e prodhimit e EUR 80/MWh.

2. Kontrata pothuajse me siguri është joligjore 

Për të shtuar çështjet e kostos, kontrata blerëse e centralit është pothuajse 
joligjore sipas Marrëveshjes së Komunitetit për Energji (në të cilën Kosova është 
nënshkruese dhe ka obligime ndaj saj) për shkak të premtimit për ndihmë nga 
shteti që është në shpërputhje me rregullat e po këtij traktati dhe me ato të 
BE-së. Ndihmat nga shteti janë një mënyrë për të fituar epërsi ndaj konkurrue-
seve të tjerë me pranimin e mbështetjes nga qeveria. Për këtë arsye ato janë 
në kundërshtim me pakon e tretë për energji, e cila siguron një konkurrencë 
të lirë në tregun evropian për energji.

3. Kosovës i duhet që të rrisë burimet e rinovueshme dhe të rrisë efiçiencën e 
energjisë, duke ulur emetimimet e CO2 

Deri në vitin 2020 Kosova është zotuar që nëpërmjet Komunitetit për Energji 
të gjeneroi 25% të energjisë së përgjithshme nga burimet e rinovueshme dhe 
të përmirësoj efiçencën e energjisë deri në 20%. Aktualisht 3% të prodhimit të 
energjisë vjen nga burimet e rinovueshme. Pasi që shteti synon t’i bashkëngjitet 
BE-së, duhet të mbështet edhemë shumë planet e reduktimit të CO2 (me gjasë 
të jetë 80-95% reduktim për BE-në si tërësi deri në vitin 2050). 

4. Mungesa e ujit 

Centralet elektrike gjithmonë kanë nevojë për burime uji, zakonisht rrjedhje 
natyrore, për të ftohur gjeneratorët e tij. Nëse centrali elektrik  nuk ka qasje 
në këtë lloj të sistemit ftohës ai mund të ketë pasoja katastrofike industriale, 
pasi që reaktorët do të tejnxehen. Kosova veçse ka pak ujë të pijshëm dhe uji 
që ne kemi është i tejet i ndotur. Centrali i ri, nëse do të ketë ndonjë, do të 
theksoj këtë problem më shumë.   

5. Risistemimi dhe mungesa e tokës bujqësore 

Centralit të ri elektrik i nevojitet një minierë e re qymyri. Fillimi i një projekti të 
tillë kërkon risistemimin më së paku 7000 njerëzve dhe do të ketë impakt në 
hapësirën e alokuar për bujqësi. 

NDRYSHIMI I KLIMËS DHE  
TË DREJTAT E NJERIUT 

Procesi i ndryshimit të klimës që është përshpejtuar nga ndikimi i njeriut mund të 
paraqes kërcënim të gjerën ndaj të drejtave bazike të njohura në mbarë botën, siç 
janë e drejta për jetën, për ushqim, strehimi, shëndetësi dhe ujë.

E drejta për jetën: problemet globale të shkaktuara nga ndryshimi i klimës do të 
ndikojnë në kushtet e përgjithshme të jetës në tërë planetin, madje nganjëherë 
në mënyra vdekjeprurëse.

E drejta për ushqim: ngritja e temperaturës mesatare do ta vështirësoj kultivimin 
e ushqimit,  duke ndikuar në mënyrë direkte në qasjen në ushqim për individët. 

E drejta për ujë: me ngritjen e temperaturës lumenjtë do të shteren. Duke marrë 
parasysh keq menaxhimin aktual të resurseve me ujë të pijshëm në botë, vazhdimi 
i keqpërdorimit do ta rris problemin e qasjes në ujë.

E drejta për shëndet: ndryshimi i klimës paraqet rrezik për shëndetin, për shkak 
të përkeqësimit të kushteve për jetë dhe të higjienës publike, por po ashtu edhe 
për shkak se klima do të mundësoj që sëmundjet të përhapen shumë më lehtë. 

E drejta për strehim: ngritja e nivelit të detit dhe shkretëtirëzimi (tharja/vdekja e 
tokës pjellore), të dyja si pasojë e ndryshimit të klimës, do të rrezikojnë jetesën e 
miliona njerëzve në dekadat e ardhshme.

Drejtësia për klimën nënkupton adresimin e krizës klimatike duke bërë përparim 
drejt barazisë, si dhe mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të njeriut.   
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KUSH JANË REFUGJATËT TË PREKUR NGA NDRYSHIMI I KLIMËS?

Agjencia e Kombeve të Bashkuara vlerëson se deri në vitin 2050,  250 milion 
njerëz do të zhvendosen për shkak të ndikimit të ndryshimit të klimës. Refugjatët 
ose migrantët të prekur nga ndryshimi i klimës janë pjesë e një grupi të madh të 
‘migrantëve të mjedisit’ të cilët janë të detyruar të lëvizin  ‘për shkak të ndryshimit 
të papritur ose gradual në mjedisin natyror të lidhur me më së paku një nga tri 
impaktet e ndryshimit të klimës: ngritja e nivelit të detit, rastet ekstreme të motit, 
thatësira dhe mungesa e ujit.’ Teknikisht, në kontekstin e sistemeve ligjore dhe 
politike, refugjatët e prekur nga ndryshimi i klimës nuk kanë ndonjë status, kështu 
që ata nuk kanë ekzistencë ligjore.

"NDRYSHIMI I SISTEMIT, JO NDRYSHIMI I KLIMËS" 

Të motivuar nga padrejtësia e situatës ata që do të vuajnë më së shumti janë ata 
që kanë kontribuar më së paku në këtë problem, të gjithë njerëzit, institucionet, 
qeveritë do të duhej të provojnë të jetojnë me ndarjen e drejtë të resurseve 
botërore, e që shpesh do të thotë më të vogla - “Ne duhet po ashtu të kuptojmë 
se të jesh neutral kundrejt padrejtësisë do të thotë të jesh përkrah të fortit. Kjo 
do të thotë se ne nuk mund të flasim për konsumerizmin pa i diferencuar ata që e 
nxisin atë nga ata që vuajnë nga ajo; nuk mund të flasim për rritje pa bërë dallimin 
ndërmjet atyre që fitojnë nga kjo dhe atyre që vuajnë. Ne nuk mund të flasim për 
ndryshimin e klimës pa qenë plotësisht të qartë se kush i shkakton ndryshimet e 
klimës dhe kush vuan nga ato.’’4

Ndryshimi i klimës nuk është thjesht çështje e mjedisit: ai paraqet sfida të më të 
gjera, sistematike për sistemin tonë financiar, kujdesin shëndetësor dhe sigurinë 
kombëtare. Pra, çfarë e bënë vërtetë të qëndrueshme një mënyrë jetese? Vendosja 
e mbeturinave në koshin e duhur apo përdorimi i biçikletës për distanca nën 50km? 
Më shumë lidhje në komunitet, më shumë kohë për njëri-tjetrin, një mënyrë jetese 
të shëndetshme, jetë lokale, më shumë kontakt me natyrën; Këto akte tregojnë se 
mënyrat e jetesës me pak karbon janë të shoqëruara, të paktën për disa njerëz, 
me një vizion shumë më të gjerë të " jetës së mirë ', dhe me benifite si shëndeti, 
lumturia, dhe komunitetii shëndoshë. E quajmë këtë apo jo si ‘degrowth’ (lëvizje 
e cila tenton uljen e emëtimit, anti konsumeriste dhe anti kapitaliste), qytete në 
tranzicion apo kultura transformuese, të tëra këto për një jetë më mirë. Bile nuk 
na duhet që të besojmë në ndryshime klimatike që të dëshirojmënjë botë me më 
pak karbon, për shkak të të gjitha përfitimeve që na sjellë nesh, shoqërisë dhe 
krijesave tjera të gjalla.

Disa nga zgjidhjet që janë promovuar si të qëndrueshme vetëm sa na ngadalësojë 
në rrugën e ndryshimeve klimatike me pasoja katastrofike, në vend që të na 
ndalojnë, duke na bërë që vetëm të ndjehemi më mirë me aktin tonë. Që të 
përdorësh më pak paketim në një produkt është gjë e madhe, sepse në atë ditë 
ju do të krijoni më pak plehra. Por në qoftë se ne nuk do të ndalemi në përdorimin 

4    ‘My environmentalism will be intersectional or it will be bullshit’, Adam 
Ramsay, Open Democracy, http://opendemocracy.net/ourkingdom/adam-ramsay/
my-environmentalism-will-beintersectional-or-it-will-be-bullshit

e paketimit, lëndët e para do të përdoren, dhe herët a vonë ato do të hedhen si 
plehra. Pra, si do të dukej një zgjidhje e mirë? 

Për shembull, qasja në prodhimet vendore, që nuk kanë nevojë të transportohen 
me qindra kilometra - dhe nga ana tjetër gjithashtu kërkon më pak ose aspak 
paketim.  Një zgjidhje tjetër janë politikat, të cilat e bëjnë më të lehtë qasjen në 
ujë të pastër të çezmës sesa qasjën në ujë në shishe. Apo ndëshkimi i kompanive 
që  hedhin mbeturinat e tyre pa ndonjë trajtim të sigurisë ose prodhojnë pajisje 
të cilat prishen ose duhet të zëvendësohen shumë shpesh. Sjelljet individuale janë 
thelbësore për të arritur ndryshimin që na nevojitet, por ato duhet të shndër-
rohen në veprim kolektiv. Ne kemi nevojë për një sistem i cili i bën zgjedhjet e 
qëndrueshme të dukshme dhe të lehta, dhe ato të paqëndrueshme të shtrenjta 
dhe të papranueshme.  

.

KLIMA DHE KONFLIKTET

Ndryshimet klimatike, në etapa të gjata, mund të jetë burim i konflikt të dhunshëme. 
Ndikimet e ndryshimeve klimatike krijojnë situata ku mund të ketë mangësi të 
resurseve të caktuara (ujin, ushqimin dhe gjësendet primare të nevojshme). Lidhja 
në mes të ndryshimeve klimatike dhe konfliktit është komplekse dhe lidhet me 
kontekstin specifik e shtetit të caktuar, shpesh jo e drejtpërdrejtë dhe e ndikuar 
nga aspekte të brendshme. Hulumtimet tregojnë se ndryshimet klimatike priten 
që të jenë shtytësi kryesori i dëmtimit të ambientit, zhvendosjes demografike dhe 
kërcënimeve për konfliktit. Prandaj, ndryshimi i klimës kontribuon në migrimin me 
forcë. 

Me rritjen e nivelit të detit  popullata bregdetare shpesh janë dhe do të jenë të 
detyruar që me forcë të braktisin ishujt e tyre, sikurse që janë populli i ishujve 
Tuvalu, qeveria e të cilit shtet është detyruar që të blejë tokë me mijëra kilometra 
larg ne Fixhi, në mënyrë që t’i sigurojë qytetarët e vet. Ndryshimi klimës po ashtu 
shpie tek thatësirat e ashpra, të cilat veçse kanë ndezur njërën nga konfliktet më 
të ashpra të shekullit njëzetenjë në Siri. Thatësirat dhe shkretëtirëzimi që kanë 
përshkallëzuar nga ndryshimi i klimës në Lindjen e Mesme, kanë sjellë një varshmëri 
të madhe nga shiu ose sistemet e ujitjes, çka paraqet mundësi shumë të madhe 
që popullatat banuese do konkurrojnë në të ardhmen për këto resurse. Situata 
përkeqësohet nga rritja e vazhdueshme e popullatës si dhe nga degradimi mjedisor 
që e shoqëron atë, duke shtyrë tutje nivelet e mundshmë të krizës. Shembuj të 
tjerë të situatave të vështira të përshkallëzuar nga ndryshimi i klimës janë katast-
rofat natyrore, të cilat kanë më shumë të ngjarë për shkak të ndryshimit të klimës. 
Tashmë mijëra apo edhe qindra mijëra njerëz kanë humbur jetën dhe vendbanimin 
e tyre si rezultat i ngjarjeve siç janë uraganet, zjarret masive ose përmbytjet. Këto 
lloj ngjarjesh do të ndodhin më shpesh, do të jenë më ekstreme dhe më pak të 
parashikuese në të ardhmen e afërt.

Për më tepër, ndryshimi i klimës është një ‘shumëzues i kërcënimit ’sepse ka poten-
cialin për të përkeqësuar shumë prej sfidave me të cilat po ballafaqohemi sot - nga 
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sëmundjet infektive deri tek kryengritjet e armatosura - duke prodhuar kështu sfida 
të reja në të ardhmen. 

Fatkeqësisht ajo që ne po vëzhgojmë deri më tani është vetëm fillimi, pasi që 
ngjarjet ekstreme të motit dhe temperaturat ekstreme do të përshkallëzohen nga 
viti në vit. Nëse njerëzit nuk do të shkurtojnë emetimet e karbonit për gjysmë deri 
në vitin 2030 dhe më pas plotësisht deri në vitin 2050, do të ketë mjaft CO2 në 
atmosferë për të ngritur temperaturën mesatare në botë me 6 gradë. (Ju mund 
të shikoni videon se si - Gjashtë gradë mund të ndryshojnë botën -  në kanalin e 
National Geographic - atë që ne shohim tani është një botë kur temperatura tenton 
në rritjen me 1 gradë celcius.)

Sidoqoftë, ndryshimi i klimës jo gjithmonë duhet të asociohet me konflikte të 
dhunshme. Dallojnë shumë  mënyrat sesi sistemet dhe shoqëritë e ndryshme mund 
të reagojnë ndaj situatave të mungesës së burimeve ose katastrofave natyrore. 
Komunitetet që përballojnë (p.sh. kulturat bujqësore që janë rezistente ndaj thatë-
sirës nëse kërcënohen nga shkretëtirëzimi, apo nëse një vend i caktuar ka një infra-
strukturë të zhvilluar mirë për biçikleta që zëvendëson transportin me makina kur 
nafta është e mangët) kanë më shumë të ngjarë të menaxhojnë kushtet e rënda në 
një mënyrë më ‘paqësore’. Ngjashëm, sistemi politik i cili favorizon gatishmërinë për 
ndryshimin e klimës dhe reagimin ndaj fatkeqësive ka më shumë të ngjarë të krijojë 
një kontekst kur konfliktet mund të zgjidhen pa dhunë apo edhe të shmangen.

Ndërtimi i komuniteteve dhe shoqërive të qëndrueshme, të cilat nuk shterojnë 
burimet natyrore, siç janë karburantet fosile dhe pyjet, ndërtojnë rrjete të forta 
mbështetjeje, sigurie dhe rezistence që është një hap i domosdoshëm për të arritur 
një botë paqësore dhe të qëndrueshme. 

POLITIKAT E KLIMËS

POLITIKAT LOKALE

Kosova ka miratuar Strategjinë e saj për Ndryshimin e Klimës në vitin 2019, e cila 
përcakton politikat për uljen e lirimeve të gazrave serrë (GS) dhe për përshtatjen 
ndaj ndryshimeve klimatike. Kjo Strategji është hapi fillestar në procesin e poli-
tikës së menaxhimit për reduktimin  e gazrave të serrës dhe përshtatjen ndaj 
ndryshimeve klimatike për dhjetë vitet e ardhshme. Anëtarësimi i plotë në KB nuk 
është arritur ende, prandaj Kosova nuk është ende nënshkruese e drejtpërdrejtë 
e konventave, protokolleve dhe marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare mjedisore. 
Edhe pse Kosova nuk ka marrë pjesë ose nënshkruar në Konventën Kornizë të 
KB-së për Ndryshimin e Klimës (KKKBNK), ajo ka përgjegjësi t'i përgjigjet kërk-
esave si një nga nënshkruesit e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, i cili synon 
krijimin e një tregu të integruar energjitik pan-Evropian dhe t’i bashkoj BE-në dhe 
vendet fqinje. Traktati i Komunitetit të Energjisë përcakton gjithashtu synime të 
qarta reduktimi për përdorimin e energjisë ndërsa kërkon të rrisë prodhimin e 
energjisë së rinovueshme. 

POLITIKAT EVROPIANE PËR KLIMËN 

Politika evropiane për klimën ka kaluar nëpër shumë etapa të ndryshme që nga 
vitet 1990, pasi ajo trajton sovranitetin e vendeve anëtare dhe shpesh gjendet 
përballë interesave ekonomik të shteteve anëtare. Iniciativat për të krijuar poli-
tika efektive evropiane për klimën u ndërmorën në vitet 2000, pas miratimit të 
Protokollit të Kjotos. Që atëherë, BE-ja lansoi mekanizma të ndryshëm që merren 
me emetimet e karbonit nga shtetet anëtare, ose tentojnë që të ngrisin kapacitete 
të energjisë së rinovueshme. itet e fundit, BE i ka vendosur vetes objektiva për të 
zvogëluar emetimet e gazit serrë në mënyrë progresive deri në 2050, të cilat janë 
vendosur në paketën për klimën dhe energjinë të vitit 2020 dhe në kornizën e 
klimës dhe energjisë të vitit 2030. 

Pakoja5 e klimës dhe energjisë e vitit 2020 është një grup i legjislacionit detyrues 
për të siguruar që BE përmbush objektivat e saj për klimën dhe energjinë për vitin 
2020. Pakoja përcakton tre objektiva kryesore: 

 • 20% ulje në emetimet e gazit serrë (nga nivelet 1990)

 • 20% e energjisë së BE-së të prodhuar nga burimet e rinovueshme

 • 20% përmirësim në efiçiencën e energjisë

Objektivat u vendosën nga liderët e BE-së në 2007 dhe u shëndërruan në legjisla-
cion në vitin 2009. Ato janë gjithashtu objektiva kryesore të zbatimit të strategjisë 
Evropa 2020 për një zhvillim të mençur, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. BE 
miratoi dy mekanizma kryesorë që kufizojnë ligjërisht shtetet anëtare dhe indus-
tritë në emetimet e tyre të gazrave serrë:

SISTEMI I TREGTIMIT TË EMETIMEVE 
(STE)
Sistemi i tregtimit të emetimeve të BE-së (i lansuar në 2005) është mjeti kryesor i 
BE-së për uljen e emetimeve të gazrave serë nga objektet në shkallë të gjerë të 
termocentraleve dhe në sektorët e  industrisë, si dhe në sektorin e aviacionit.  STE 
punon në parimin e sistemit për kontrollimin e emetimit të karbonit: “sistemi për 
kontrollimin emetimit të karbonit korrespondon me sasinë e përgjithshme të gazit 
serrë që mund të emetohet nga instalimet e mbuluara nga sistemi. Sistemi për 
kontrollimin e emetimit të karbonit zvogëlohet jashtë orarit të punës në mënyrë që 
emetimet totale të bien. Brenda sistemit, kompanitë marrin ose blejnë leje emetimi 
me të cilat ata mund të bëjnë tregti me njëra-tjetrën sipas nevojës. Pas çdo viti 
një kompani duhet të jep leje të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha emetimet e 
saj, përndryshe vendosen gjoba të rënda ". STE mbulon rreth 45% të emetimeve 
të gazrave serë të BE-së. 6

Sidoqoftë, disa studime kanë vlerësuar efikasitetin e STE dhe ka pak prova që 
ky sistem ka kontribuar në zvogëlimin e emetimeve të gazrave serë që filluan të 

5    https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en

6    https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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shfaqen në të gjithë sektorët, përfshirë ato që janë në fushën e STE në BE.  Siç u 
përmend nga Observatori i Përbashkët Evropian, "uljet në sektorët STE mund të 
shpjegohen pothuajse tërësisht nga një kombinim i rritjeve të energjisë së rino-
vueshme, efiçiencës së përmirësuar të energjisë dhe ndërrimit të karburantit (nga 
qymyri në gaz). Për më tepër, nuk ka stimuj për të inkurajuar Shtetet Anëtare që të 
zbatojnë politika që do të inkurajonin kompanitë në arritjen e objektivave. Më në 
fund, STE ka çuar në një rritje të spekulimeve në tregun e tregtimit të emetimeve 
dhe raste të shumta të mashtrimeve janë raportuar që nga fillimi i tij. 

Objektivat kombëtare të reduktimit të emetimeve

Këshilli miratoi rregullat detyruese për të zvogëluar emetimet e gazrave serrë për 
sektorët e ekonomisë që janë jashtë sferës së STA-së së BE-së. Këto emetime të 
gazrave serë përbëjnë rreth 55% të emetimeve totale të BE-së. Kjo përfshin stre-
himin, bujqësinë, mbeturinat, transportin (pa përfshirë aviacionin).  

Energjia e rinovueshme - objektivat kombëtare

Sipas Direktivës së Energjisë së Rinovueshm vendet anëtare të BE-së gjithashtu 
kanë ndërmarrë objektiva detyruese kombëtare për rritjen e pjesës së energjisë 
së rinovueshme në konsumin e tyre të energjisë deri në vitin 2020. Këto synime 
gjithashtu ndryshojnë, për të pasqyruar pikat fillestare të vendeve për prodhimin 
e energjisë së rinovueshëm dhe aftësinë për ta rritur atë më tej - nga 10% në 
Maltë në 49% në Suedi.  

Efekti i përgjithshëm do t'i mundësojë BE-së si tërësi të arrijë: 

1. objektivin e saj 20% për vitin 2020 (më shumë se dyfishi i nivelit të vitit 2010 
prej 9.8%)

2. një pjesë prej 10% nga të rinovueshmet në sektorin e transportit. 

’Korniza 2030 mbi ndryshime klimatike dhe energji e BE-së - synimet dhe objektivat 
e politikave për periudhën nga viti 2021 në 2030, të cilat përfshijnë:

1. Të paktën 40% ulje në emetimet e gazrave serrë (nga nivelet e 1990)

2. Të paktën 32% investim për energjinë e rinovueshme

3. Të paktën 32.5% përmirësim në efiçiencën e energjisë 

Kjo do t'i mundësojë BE-së të shkojë drejt një ekonomie me karbon të ulët dhe të 
zbatojë zotimet e saj në bazë të Marrëveshjes së Parisit.

POLITIKAT E KLIMËS SË KB 

Shkenca mbrapa ndryshimeve kliamtike të shkaktuar nga efekti  i serrës ka qenë 
i njohur për një kohë shumë të gjatë, por përpjekjet e kompanive të mëdha të 
naftës, për ta fshehur atë nga publiku, bëri që reagimi global të ishte e dobët dhe 
i vonshëm. Por konsensusi shkencor është konsoliduar shpejt në vitet 1980-a dhe 
thirrjet për akte politike po janë përhapur gjithnjë e më të shumë. Gjatë Samitit 
të Tokës në Rio në 1992, 154 kombe nënshkruan Konventën Kornizë të Kombeve 
të Bashkuara për Ndryshimin e Klimës (KKKBNK), traktati i parë ndërkombëtar që 

kërkon zvogëlimin e emetimeve të gazrave serrë, me përgjegjësinë që u jepet 
shteteve emëtuese/kontribuese. Traktatit hyri në fuqi në vitin 1994. Kufijtë e emeti-
meve të gazrave serë janë jo detyruese për shtetet, por në anën tjetër kjo konso-
lidoi një lëvizje që po lindte në opinionin publik në favor të përpjekjeve të tjera 
të ardhshme sa i përket adresimit të ndryshimeve klimatike në mënyrë më të 
elaboruar e serioze. 

Pas këtij traktati, nënshkruesit mblidheshin çdo vit në atë që ne e quajmë 
Konferenca e Palëve (KeP) në mënyrë që të monitorojnë zhvillimet brenda kornizës 
së KKKBNK dhe të bien dakord për kushte të reja. Kjo është ajo që ndodhi pas 
KeP-it të parë, ku negociatat çuan në nënshkrimin e Protokollit të Kjotos. Këtë herë, 
shtetet ishin zotuar për rezultate konkrete. Kësaj radhe, u konkretizua që vendet 
të japin përpjekje proporcionale karshi burimeve të  tyre, mundësisë së tyre finan-
ciare. Shtetet e Bashkuara refuzojnë ta nënshkruajnë atë, por pjesa tjetër e fuqive 
kryesore dhe një shumicë dërmuese e vendeve të botës pranuan të nënshkruajnë 
protokollin. 

Në vitin 2015, kombet e botës u mblodhën për KeP21, ku ata nënshkruan 
Marrëveshjen e Parisit, duke premtuar se do të kufizojnë ngrohjen globale në një 
rritje prej 2 gradë Celsius. Përsëri, vendet në zhvillim kanë më pak presion sesa 
fuqitë e pasura dhe të zhvilluara të cilat mund të shtytin më lehtë ndryshimin 
në praktikat e tyre. Në vitin 2017, SHBA njoftoi se ata synojnë të tërhiqen nga 
marrëveshja. 

Paralelisht me ato traktate dhe konferenca, të cilat përpiqen të ndërmarrin veprime 
politike për të ndryshuar rrjedhën e ndryshimit të klimës, KB-të posedojnë një 
organ ndërkombëtar të pavarur, detyra e të cilit është të mbledhë të dhënat 
shkencore për ndryshimin e klimës me saktësinë më të madhe të mundshme. Paneli 
Ndërqeveritar për Ndryshimin e Klimës (PNNK) u krijua në 1988, dhe është akoma 
aktiv sot, duke mbledhur shkencëtarë nga e gjithë bota dhe duke botuar rregull-
isht raporte mbi evolucionin e klimës, emetimet e gazrave serrë dhe duke nxjerrë 
në përfundim pasojat e mundshme nga ndryshimi i klimës. PNNK njihet si autoriteti 
shkencor për çështjen e ndryshimit të klimës, me një koleksion shumë të madh të 
të dhënave dhe analizave.

LËVIZJET MJEDISORE DHE DREJTËSIA MJEDISORE

Ne mund të kthehemi prapa në kohën e  pretendimeve të para për të mbrojtur 
dhe ruajtur mjedisin tonë përgjatë kohës së Revolucionin Industrial, kur kompanitë 
po ndotnin gjithnjë e më shumë qytetet dhe rrethinat e tyre. Shpejtë një nevojë 
për të mbrojtur disa pyje dhe jetën e tyre të egër, u ndie shumë e nevojshme nga 
njerëzit që kujdeseshin për të pasur një mjedis më të pastër e të shëndetshëm 
natyror. Mjerisht kompanitë e mëdha ndotëse u fuqizuan dhe me këtë u forcua 
aftësia e tyre për të shkatërruar natyrën për përfitime. Por përgjatë kohëve të 
fundit, dhe me një rritje në vitet më të madhe nga vitet 1980, grupe aktivistësh në 
çdo pjesë të botës morën një qëndrim më radikal kundër shkatërrimit të natyrës 
për përfitime financiare.  

Pretendimet e ambientalistëve mund të jenë të shumëllojshme: të sigurojnë ruajtjen 
e tokës natyrore, të kundërshtojnë ndërtimin e një industrie ndotëse, të mbrojnë 
jetën e egër në një zonë të kërcënuar, të luftojmë humbjen e biodiversitetit, të 
sigurojmë cilësinë e ujit, etj. Këto pretendime mund të adresohen në nivel lokal, 
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LËVIZJA PËR DREJTËSI KLIMATIKE

‘Për të ndryshuar gjithëçka, do na duhet gjithësecili’ - Greta Thunberg

Drejtësia klimatike e konsideron ndryshimin e klimës nga një këndvështrim etik. Ne 
flasim për arritjen e "drejtësisë" për klimën sepse efektet e ndryshimit të klimës nuk 
do të prekin të gjithë njësoj, dhe popullatat më të rrezikuara nuk janë ato që janë 
përgjegjëse për emetimet kryesore të gazrave serrë.    Çështja kryesore është se 
vendet e Veriut Global janë përgjegjëse për pjesën më të madhe të emetimeve 
historike të gazrave serrë (sepse revolucioni industrial u zhvillua kryesisht në Veriun 
Global ose në vendet e industrializuara), por janë vendet e Jugut Global (gjithashtu 
të quajtura vendet në zhvillim) që të parët kanë përjetuar ndikimet e ndryshimit 
të klimës (kryesisht përmes kushteve ekstreme të motit dhe shkretëtirëzimit), 
përkundër faktit që ata nuk kanë shkaktuar e as shkaktojnë emetime të CO2 të 
ndonjë sasie të krahasueshme me veriun.  Pasojat e ndryshimeve klimatike mund të 
jenë çështje e jetës dhe e vdekjes për disa grupe njerëzish në vende të ndryshme 
në botë: fshatra bregdetare dhe ishuj të tërë të pushtuar nga deti në rritje, tokat 
bujqësore të prekura nga shkretëtirëzimi, komunitetet e varfëra të paafta për të 
trajtuar çështjet e tyre shëndetësore të lidhura me klimën, etj. Megjithatë, pjesa më 
e rëndësishme e emetimeve globale të gazrave serrë që çojnë në pasoja dramatike 
u lëshuan/emëtuan në Veriun Global, nga vendet e zhvilluara, përmes kompanive të 
mëdha e të pasura. Ata që janë përgjegjës për këto emetime mund të shpëtojnë 
më lehtë nga pasojat, duke pasur më pak problem, sa i përket qasjes në shërbime 
shëndetësore, zhvendosje, adaptim, qasje në të ardhura, sigurim të ushqimit, ujë, 
etj. Drejtësia arrihet nëse popullsitë e cenueshme që përmendëm nuk vuajnë nga 
efekti i një dukurie në të cilën ata nuk morën pjesë aktive në krijimin e tij. Tashmë 
shtetet ‘emëtuese’ u janë nënshtruar efekteve të ashpra të ndryshimit të klimës, 
dhe ideja është që shtetet të cilat janë dëmtuar padrejtësisht, të marrin kompensim 
për pasojat me të cilën përballen. Përfundimisht kjo nënkupton presionin e fuqive 
politike për të pasur politika domethënëse dhe efikase për të zbutur dhe përsh-
tatur me pasojat e ndryshimit të klimës.   

Shumë sektorë në lëvizjen sociale për drejtësi klimatike udhëhiqen nga besimi se 
drejtësia klimatike kërkon ndryshim strukturor dhe sistematik, në veçanti, fundin e 
kapitalizmit si sistem ekonomik. Ky këndvështrim ka çuar në veprime sfiduese ndaj 
politikës në nivelin lokal, shtetëror dhe global, veprime që po rriten në numër dhe 
me vrull.  Lëvizjet mjedisore të krijuara prej kohësh, siç janë Friends of Earth ose 
GreenPeace, tradicionalisht mbrojnë politikat efikase për të zbutur efektet e ndry-
shimit të klimës, por në vitet e fundit jemi dëshmitarë për urgjencën e lëvizjeve 
globale të përqendruara vetëm në drejtësinë e klimës. 

Lëvizja për drejtësinë klimatike, përveç mbledhjes së organizatave mjedisore, 
bashkon organizata për të drejtat e njeriut, sindikata, grupe indigjene-autok-
tone, lëvizjet studentore, komunitetet më të rrezikuara, artistë të famshëm dhe 
shkencëtarë të shquar. 

Në vitin 2018, aktivistja suedeze Greta Thunberg filloi lëvizjen e saj të grevës në 
shkollë, duke qëndruar e vetme përpara Parlamentit Suedez për të protestuar 
kundër mungesës së mundësive jetesë normale për të ardhmen e gjeneratës së 
saj, për shkak të katastrofave të mundshme të krijuara nga pasojat e ndryshimeve 
klimatike. Shpejtë, studentë nga e gjithë bota iu bashkuan lëvizjes dhe organi-
zuan greva dhe protesta në shtete të ndryshme.  Nën parullën "Të Premtet për të 

kombëtar ose ndërkombëtar në varësi të natyrës dhe shkallës së çështjes. Kjo është 
arsyeja pse një numër shumë i madh i organizatave janë përfshirë në këtë fushë të 
aktivizmit. Disa janë më të mediatizuara se të tjerët për shkak të madhësisë së tyre 
dhe llojit të veprimeve spektakolare që ata organizojnë, të tilla si GreenPeace, 350.
org ose Friends of the Earth (Miqtë eTokës). Por ka edhe shume raste ku popullata 
lokale marrin qëndrim për të mbrojtur tokat e tyre nga shkatërrimi. 

Drejtësia mjedisore është një koncept që fton për një reflektim mbi padrejtësinë 
e degradimit të mjedisit, pasi ajo tenton në shkatërrim kryesisht drejtë grupeve 
tashmë të cenueshme. Përvetësimi i burimeve natyrore nga korporatat e pasura 
privon banorët e tokave që të shfrytëzojnë burimet e tyre lokale. Kur Coca Cola 
shterë lumenj të tërë në shtetet e hemisferës jugore të botës për produktet që 
konsumohen në vendet e pasura, kompania zhvesh popullsinë lokale nga burimet 
e nevojshme. Shpërndarja e burimeve natyrore në të gjithë botën është larg nga 
e barabarta, dhe asnjë planifikim global nuk nuk është obligues për të shtete, në 
mënyrë që të zbusin ato boshllëqe në qasjen dhe pronësinë e burimeve.  

Përmes drejtësisë mjedisore, aktivistët të ndryshëm duan të fuqizojnë popullatat 
lokale, burimet e të cilëve po përvetësohen nga grupe të jashtme. Do të ishte "e 
drejtë" që banorët e një zone të caktuar të përfitojnë nga burimet e saj. Në përg-
jithësi, do të ishte «e drejtë» që njerëzit në Tokë të kenë një qasje të barabartë 
në burimet natyrore, veçanërisht ato jetësore, siç janë uji dhe ushqimi. Në përg-
jithësi, ideja është që të gjithë duhet të gëzojnë një mjedis të shëndetshëm për 
të jetuar në të.
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Ardhmen" (PTA), u mbajtën protesta javore. Lëvizja u rrit ndërkombëtarisht, dhe 
"grevat globale për klimën" tani organizohen rregullisht, duke tubuar gjithnjë e më 
shumë të rinj të shqetësuar. Për Grevën e Parë Globale për Klimën të mbajtur në 
mars të vitit 2019, katër studentë të guximshëm protestuan në rrugët e Prishtinës. 
Në shtator 2019, qindra njerëz marshuan në rrugët e të njëjtit qytet për një grevë 
të re për klimën.

Kjo rritje e protestuesve në vendin tonë pasqyron një tendencë globale të njerëzve 
duke u bërë gjithnjë e më të ndjeshëm ndaj çështjes së emergjencës klimatike. 
Brezi i ri nuk pranon të sakrifikohet për shkak të keq-menaxhimit të burimeve nga 
gjenerata e vjetër e tyre. Greta Thunberg po merr gjithnjë e më shumë njohje në 
të gjithë botën, përkundër moshës së saj të re;  grupe veprimi të drejtpërdrejtë 
siç është Rebelimi kundër Shuarjes (Extinction Rebellion) po organizojnë gjithnjë 
e më shumë protesta, dhe organizata të ndryshme po padisin shtetet e tyre ose 
autoritetet lokale për mungesë të veprimit për të adresuar ndryshimin e klimës. 
Pasi që ndryshimet klimatike po bëhen temë qendrore në shoqërinë civile, ajo 
gjithnjë e më shumë përfshihet në politikat kombëtare dhe diskurset politike. 

POLITIKA DHE NDRYSHIMI I KLIMËS

Meqenëse ankthet e lidhura me pasojat e ardhshme të mundshme që vijnë si 
pasojë nga ndryshimet klimatike po bëhen gjithnjë e më të përhapura, tema po 
merr më shumë hapësirë në diskursin politik. Aktivizmi politik po bëhet mënyrë e 
fuqishme për të luftuar ndryshimin e klimës, duke mbrojtur politika efikase. Grupe 
aktivistësh në të gjithë botën po mbajnë përgjegjëse autoritetet e tyre, duke 
kërkuar prej tyre të justifikojnë masat e tyre që kanë një ndikim negativ në mjedis 
dhe klimë. Në këtë mënyrë, përmes fushatave për rritjen e ndërgjegjësimit, avokimi 
dhe veprimit politik, organizatat dhe partitë arritën që në vende të ndryshme të 
mbyllin minierat e qymyrit, të ndalojnë ndërtimin e aeroporteve të reja, të miratojnë 
rregullore për të inkurajuar transportime më të qëndrueshme, etj.  

"Lobimi" shpesh shoqërohet me depërtim në qarqet politike nga kompani të mëdha 
që përpiqen të sigurojnë interesat e tyre. Por ka edhe shumë grupe lobuese 
që avokojnë për një botë më të mirë pa interes financiar për ta. Për shembull, 
GreenPeace konsiderohet si një nga organizatat më të mëdha që lobon për politika 
dhe norma më të mira në mënyrën aktive tek qeveritë dhe institucionet ndërkom-
bëtare. Me presion të vazhdueshëm të ushtruar ndaj tyre, përmes mediave, opin-
ionit publik dhe negociatave, politikat po synojnë që të ndryshojnë peizazhin ligjor 
në një të ardhme më të qëndrueshme.

Në vitet 1970-a, "partitë e para" të gjelbra u themeluan në disa shtete. Ideja e 
këtyre partive ishte që të vendosnin mbrojtjen e mjedisit dhe drejtësinë sociale në 
qendër të programit të tyre politik, dhe të nxisnin më shumë bisedime mbi këtë 
temë në politikën e përgjithshme. Numri i partive të gjelbra shpërtheu përgjatë 
viteve, dhe tani ju mund të gjeni parti të tilla pothuajse kudo dhe në çdo zgjedhje. 
Rezultatet e tyre u pritën gjithashtu me sukses të madh. Në disa shtete, ata janë 
në pushtet ose e ndajnë pushtetin me grupe të tjera politike. Ata gjithashtu kanë 
një ndikim në rritje në institucionet e BE-së.
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ZGJIDHJET
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REDUKTIMI I ZHVILLIMIT TË NDRYSHI-
MEVE KLIMATIKE

Reduktimi i zhvillimit të ndryshimeve klimatike synon të kufizojë pasojat e tyre. Pasi 
që hulumtimi shkencor vërteton se gazrat serrë janë burimi i ndryshimit të përsh-
pejtuar të klimës, reduktimi përqendrohet në:

1. Uljen  e emetimeve të gazrave serrë të krijuara nga aktiviteti i njeriu (më e 
rëndësishmja CO2 që vjen nga djegia e karburanteve fosile, bujqësia intensive 
dhe rritja e bagëtive, shkatërrimi i tokës dhe pyjeve), ose 

2. Krijimin e rezervoareve të karbonit (strukturat, të cilat mund të mbajnë karbonin 
jashtë atmosferës, siç janë pyjet ose lloje të caktuara të tokës). 

Tri mënyrat themelore për të ulur emetimet e CO2 janë: 

1. rritja e efiçencës së energjisë, që do të thotë përdorimi i më pak i energjisë 
për të marrë të njëjtat rezultate; 

2. mbyllja e industrisë me bazë në lëndë fosile;

3. zëvendësimi i karburanteve fosile me burime të energjisë me emëtim të ulët;

Efiçienca e energjisë ndihmon, por vetëm përdorim këtë efiçiencë në kuptimin e 
uljes së konsumimit të energjisë. Kjo nuk ndodh automatikisht por përkundrazi 
mund të çojë në ruajtjen e niveleve të përdorimit të energjisë ndërsa prodhojmë 
më shumë (dhe më pas në proces paraqiten nevoja për më shumë burime). 

Për reduktimin e emetimeve të gazrave serrë, është tejet e rëndësishme që indus-
tria, me bazë fosile e cila përfshin edhe krijimin e plehrave artificiale për tokën 
bujqësore, transportin dhe termocentralet konvencionale, të mbyllen dhe pastaj 
të zëvendësohet nga një industri që përqendrohet në materialet e rinovueshme 
si energjia e rinovueshme - kryesisht hidrocentralet, solaret dhe impiantet e erës. 
Përdorimi i agro-karburanteve nuk do të ndihmojë, pasi ato kërkojnë shumë energji 
për tu rritur e përpunuar. Gjithashtu, ndërtimi i hidrocentraleve nuk mund të justi-
fikohet për çdo rast. Në vitet e fundit, komunitetet në Ballkan po luftojnë për të 
mbrojtur lumenjtë e vegjël nga i ashtuquajturi "tsunami" i hidrocentraleve të vegjël. 
Jo më pak se 3000 hidrocentrale të vegjël janë planifikuar për të gjithë Ballkanin, 
ndër të cilët gati 30% janë në zona të mbrojtura. 

Opsionet e energjisë bërthamore nuk janë as të rinovueshme as nuk mund të 
ndihmojnë në krijimin e shoqërive të qëndrueshme. Asnjë shtet nuk ka gjetur ende 
një mënyrë të sigurt për t'u marrë me mbeturinat bërthamore - në të kaluarën ka 
ngjarë që kostot e tyre të mbulohen nga shoqëria në vend se nga kompanitë që 
kanë fituar të ardhurat nga prodhimi i kësaj energjie. Pra, për arsye sociale dhe 
mjedisore, centralet nukleare nuk do të na ndihmojnë të gjejmë një të ardhme 
paqësore. 
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ZGJIDHJE TË BAZUARA NË TREG

Shpesh ulja e emetimeve të CO2 shihet si kërcënim ndaj ekonomive të industriali-
zuara, kryesisht: minierat, energjia dhe transporti. Kjo është arsyeja pse u zhvilluan 
mekanizmat të bazuar në treg, duke lejuar lëvizjen e përpjekjeve për reduktim 
nga një shtet në tjetrin.  Emetimet po tregtohen (kur juve ju lejohet të lëshoni 
vetëm një sasi të caktuar të CO2 dhe ju mund të shitni të drejtën tuaj për emisione 
nëse emetoni më pak, ose mund të blini ato shtesë nëse emetoni më shumë) dhe 
investimet në teknologjitë me emetim të ulët bëhen vendet e Jugut Global (p.sh. 
kompensimi). 

Zgjidhjet e bazuara në treg nuk sollën ndryshimin e nevojshëm të ndaljes së sasisë 
së karbonit që lëshojmë dhe çka është më e rëndësishmja - ato po dështojnë 
të adresojnë padrejtësinë, në të cilën vendet e Jugut Global paguajnë faturën 
e pastrimit për Veriun Global. Njerëzit nga Jugu Global kanë bërë pak për të 
shkaktuar problemin - por tani ata duhet të paguajnë çmimin e industrializimit në 
Veriun Global. Mënyra më e mirë për të mbajtur thëngjillin jashtë atmosferës sonë 
është që ta mbajmë të varrosur sigurt nën tokë, në vend që të shpikim teknologji 
me ‘qymyr të pastër’ ose thjesht të përpiqemi ta përdorim atë më ngadalë (këto 
janë zgjidhje të rreme). Në fund të fundit, ne nuk mund ta zgjidhim problemin 
duke përdorur të njëjtën mënyrë të të menduarit me të cilën kemi krijuari atë. 
Dalëngadalë, qasja ndaj reduktimit po ndryshon. Në vend të reduktimit (që shpesh 
shoqërohet me ndikimin negativ të rritjes ekonomike), politika botërore i kthehet 
përshtatjes. 

Megjithatë, reduktimi mbetet një çështje shumë e rëndësishme për shkak të 
konceptit të ndryshimit të papërmbajtshëm të klimës. Shkencëtarët besojnë se 
përtej një niveli të caktuar të gazrave serrë në atmosferë, klima do të fillojë të 
ndryshojë aq shumë dhe aq shpejt sa që jeta në Tokë nuk do të jetë në gjendje 
të përshtatet me ato ndryshime. Përtej kësaj pike, reduktimi nuk do të ketë kuptim, 
sepse ndryshimi i klimës do të shkaktojë një seri ndryshimesh të tjera drastike dhe 
ato do të çojnë në qarqe kthyese midis elementeve të ekosistemeve, siç është lirimi 
i gazrave serrë të ngrira në Siberi dhe në det (që do të thotë se pasojat e ndry-
shimit të klimës do të marrin pjesë në përkeqësimin e vetë ndryshimit të klimës). 
Në fakt, disa shkencëtarë, si James Hansen nga paneli i Ndryshimeve Klimatike 
në NASA, thonë se tashmë rritja prej 1 shkallë (që ne e kemi vërejtur tashmë në 
temperaturat globale) është e mjaftueshme për të nxitur këtë efekt dhe po çon 
në ndryshime të rrezikshme të cilat janë të vështira për t'u parashikuar (dhe një 
proces ngrohjeje i papërmbajtur mund të jetë njëri prej tyre). 

MBJELLJA E PEMËVE 

Sipas një raporti të ri të botuar më 5 korrik 2019 në revistën Science7 (Shkenca), 
mbjellja e më shumë pemëve mund të jetë mënyra më e mirë për të zbutur ndrys-
himet klimatike - dhe më e lira. Por pemëve që mbjillen sot do tu duhen 50 deri në 
100 vjet për të arritur efektin e tyre të plotë në absorbimin e karbonit. Në hartën 
e mbulimit global të mundshëm me pemë, autorët vlerësuan se një tokë shtesë 

7    The global tree restoration potential, https://science.sciencemag.org  
content/365/6448/76

prej 0.9 miliardë hektarësh mbulese të tendës do të mund të shtohet në zona që 
mbështesin natyrshëm zonat pyjore dhe pyjet. Kjo mund të ruajë rreth 205 giga-
tonë karboni, që është afërsisht e barabartë me sasinë e karbonit që njerëzit i kanë 
shtuar atmosferës gjatë 25 viteve të fundit. 

Por nëse nuk devijojmë nga trajektorja aktuale e ngrohjes globale, zona e hapë-
sirës së disponueshme dhe të përdorshme për mbjelljen e mundshme të pemëve 
mund të tkurret me mbi një të pestën deri në vitin 2050, kryesisht në vende tropi-
kale - edhe nëse rritja globale e temperaturës kufizohet në 1.5 gradë Celsius mbi 
nivelet para-industriale. Dhe mund të duhen deri në 100 vjet që pemët e mbjella 
sot të fillojnë të thithin sasitë e mëdha të CO2 që njerëzit veçëse kanë lëshuar në 
atmosferë. 

Dhe më e rëndësishmja, shpyllëzimi duhet të ndalet. Pyjeve të reja mund të iu duhet 
deri në 70 vjet për të arritur nivelet e ruajtjes së karbonit nga ana pyjeve të vjetra. 
Për më tepër, plantacionet ruajnë më pak karbon. Një tjetër studim i kohëve të 
fundit zbuloi se pyjet natyrore janë 6 herë më të mira se agropylltaria dhe 40 herë 
më të mira se plantacionet në ruajtjen e karbonit. Prandaj, rivendosja dhe mbrojtja 
e pyjeve natyrore duhet të jetë me përparësi. 

ADAPTIMI

Njerëzit janë adaptuar në mjediset e tyre gjatë historisë duke zhvilluar praktika, 
kultura, vendbanime dhe kushte jetese të përshtatura kushteve lokale të mjedisit. 
Sidoqoftë, ndryshimi i shpejtë i klimës ngre mundësinë që shoqëritë ekzistuese 
të përjetojnë ndërrime klimatike, kur përvoja, aftësitë dhe njohuritë e mëparshme 
nuk i kanë përgatitur ata aq shpejt për këtë ndërrim. 

Masat e përshtatjes mund të planifikohen paraprakisht ose të zbatohen spontanisht 
si përgjigje të një presioni lokal. Ato përfshijnë ndryshimet e sjelljes së individëve, 
adaptim të bazuar në ekosistem, komunitete të qëndrueshme, bujqësi rigjen-
eruese, ndryshime në shkallë të gjerë të infrastrukturës si dhe forma lehtësuese 
për lehtësim të pasojave nga katastrofat u mundhshme.

Ndryshimet e sjelljes individuale përfshijnë:

 • Përdorimi i më pak burimeve, siç janë energjia dhe uji, p.sh. duke mbledhur 
ujërat e shiut, duke bërë dushe më të shkurtër ose më pak, duke përdorur 
transportin publik ose biçikletën në vend të një makine,

 • Fermerët të mbjellin lloje të ndryshme të kulturave bujqësore, duke përfshirë 
edhe bimë afatgjata, në vend të monokulturave ,

 • Ndërtimi të shtëpive të qëndrueshme nga materialet natyrore, ricikluese dhe 
lokale,

 • Inkurajimi i arsimit dhe praktikës së jetesës së qëndrueshme, permakulturës, 
qyteteve në tranzicion, eko-fshatrave, ekonomive alternative. 
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PËRSHTATJA E BAZUAR NË EKOSISTEM (PBE)

Ruajtja e ekosistemeve të shëndetshëm, nga e cila ne të gjithë varemi, luan një rol të 
rëndësishëm në ndihmën që sjellë në mënyrë që njerëzit të përshtaten ndaj ndrys-
himeve klimatike, veçanërisht në vendet më të ‘varfëra’. PbE përfshin menaxhimin e 
ekosistemit për të rritur aftësinë ripërtëritëse dhe për të zvogëluar cenueshmërinë 
e njerëzve dhe mjedisit ndaj ndryshimit të klimës. Disa nga konceptet kryesore të 
PbE u përshkruan në një punim nga IUCN për PbE, si më poshtë: 

 • Menaxhimi i qëndrueshëm i ujërave, ku basenet e lumenjve, fushat e përm-
bytjes dhe bimësia e tyre shoqëruese arrijnë të mundësojnë ruajtjen e ujit dhe 
rregullimin e përmbytjeve; 

 • Ulja e rrezikut nga katastrofat, për shembull nga restaurimi/ruajtja e natyrës 
së habitateve bregdetare siç janë rizoforet, e cila mund të jetë një masë 
veçanërisht e efektshme kundër dallgëve të stuhisë, rritjes së kripës dhe 
erozionit bregdetar; 

 • Menaxhim i qëndrueshëm i fushave me bar dhe kullotave, për të përmirësuar 
jetesën blegtorale, duke rritur kështu qëndrueshmërinë ndaj thatësirave dhe 
përmbytjes; 

 • Krijimi i sistemeve të larmishme bujqësore, ku përdoren njohuri indigjene për 
speciet specifike të bimëve dhe bagëtive, ruajtja e larmisë gjenetike të kulturave 
bujqësore dhe bagëtive dhe ruajtja e peizazheve të larmishme bujqësore, të 
cilat sigurojnë ushqim, përgjatë ndryshimit të kushteve lokale klimatike;

MËNYRA E JETESËS DHE GJURMËT EKOLOGJIKE

Studiuesit nga Imperial College London thonë se duhet të hamë më pak mish dhe 
bylmet, t’i zëvendësojmë makinat me biçikleta, të bëjmë më pak fluturime dhe t’i 
heqim kaldajat me gaz nga shtëpia. 

Në vitet 90-ta, termi "gjurmë ekologjike" u krijua për t'iu referuar kërkesës që 
kemi për burimet e tokës. Një gjurmë ekologjike është një territor i caktuar toke, 
biologjia prodhuese e së cilës është e nevojshme për të prodhuar ushqim, të mirat 
materiale dhe energjinë tonë, si dhe në fund kapaciteti i saj për të absorbuar 
mbetjet që ne i krijojmë. 

Gjurmët ekologjike nuk janë pasqyrim i standardit të të jetuarit të një personi aq sa 
është një pasqyrim i stilit të të jetuarit të një personi. Sa më shumë që një person 
konsumon aq më e madhe është gjurma ekologjike e këtij personi. Mirëpo konsumi 
i tepërt nuk nënkupton patjetër një cilësi më të mirë të jetesës. Gjurmët ekolog-
jike të çdo individi, qyteti, shteti ose kombi mund të krahasohen me bio-kapac-
itetin e tyre.  

Toka ka një sipërfaqe totale prej 51 miliardë hektarë, por më pak se një e katërta 
e kësaj - nën 12 miliardë hektarë – në aspektin biologjik është produktive për 
përdorim nga njerëzit për ushqim, ujë dhe materialet të tjera që na duhen për të 
mbijetuar.

Krahasimi i gjurmëve ekologjike të njerëzve të ndryshëm është një indikator i bara-
zisë mes gjeneratave. Në planin afatgjatë, gjurma ekologjike është një tregues nëse 

gjeneratat e ardhshme do të jenë në gjendje t'i plotësojnë nevojat e tyre bazike. 
Më shumë se 85% e njerëzimit vlerësohet që jeton në vendet që kanë një deficit 
ekologjik, pra vende të cilat rezikojnë mirëqenien e gjeneratave të ardhshme. 

‘Earth Overshoot Day’ shënon datën kur kërkesa e njerëzimit për burime ekolog-
jike (për shembull peshq dhe pyje) dhe shërbime në një vit të caktuar tejkalon atë 
që Toka mund të rigjeneroj në atë vit. ‘Earth Overshoot Day’  ndodh gjithnjë e më 
herët përgjatë viteve të fundit, dhe një pjesë e madhe e saj janë në trent të rritjes 
së emetimeve të CO2. Në vitin 2019 ‘Earth Overshoot Day’ ishte 21 korriku 2019. Kjo 
do të thotë që deri në atë ditë, njerëzimi përdori globalisht të gjitha burimet që 
mund të përdorim për këtë vit, brenda kufijve të rigjenerimit të tyre. 

BUJQËSIA RIGJENERUESE 

Bujqësia e sotme, siç praktikohet në shumicën e vendeve të botës, është një nga 
ndotësit më të mëdhenj të planetit tonë, edhe pse ka një potencial të madh për 
të qenë një zgjidhje për krizën tonë klimatike. Kur hartohet në një mënyrë rigjen-
eruese, bujqësia bëhet një metodë e reduktimit të ndryshimeve klimatike, në vend 
të të qenit shkaktar i saj.  

Bujqësia rigjeneruese është një praktikë e bujqësisë dhe kullotjes që ka për qëllim 
rritjen e prodhimit të ushqimit me cilësi të lartë dhe krijimin e tokës së shën-
detshme. Ndërsa përmirëson tokën dhe rigjallëron bio-diversitetin e saj, praktikat 
rigjeneruese mund të ngadalësojnë ndryshimin e klimës duke izoluar karbonin dhe 
përmirësuar ciklet e ujit. Izolimi i karbonit është maksimizimi i karbonit të tërhequr 
nga atmosfera me rritjen e bimëve dhe minimizimi i humbjes së karbonit pasi të 
ruhet në tokë.  

Bujqësia e qëndrueshme nuk mjafton më, sepse ajo aludon se sistemi mund të 
përdoret për një periudhë të gjatë kohore dhe se nuk dëmton, por në situatën 
aktuale botërore, duhet të përmirësojmë dhe rigjallërojmë tokën, bio-diversitetin 
e degraduar dhe mjedisin në përgjithësi. 

Mënyra se si arrihen këto ndikime pozitive është përmes rindërtimit të lëndës 
organike të tokës, veçanërisht në pjesën e sipërme të tokës. Me këtë proces, 
karboni nga atmosfera mund të merret përsëri dhe të ruhet në tokë, ku është 
shumë i nevojshëm.

Kjo teknologji bujqësore mban parimet dhe praktikat e saj, dhe përfshin permakul-
turën dhe praktikat e bujqësisë organike. Vetë parim i kësaj kategorie të bujqësisë 
është rritja dhe evoluimi i vazhdueshëm, përmirësimi i agroekosistemeve, sigurimi i  
marrëdhënive reciproke dhe vendimet gjithëpërshfirëse - holistike.

Praktikat që kontribuojnë në rigjenerim janë disa nga këto që vijojnë: bujqësia 
pa punim/lëveim të Tokës, kultura bujqësore afatgjata (jo kultura njëvjeçare), të 
mbjellat që shërbejnë për mbrojtje dhe pasurim të tokës, integrimi i kafshëve në 
proces të të mbjelljes, silvopastura (integrim i kafshëve/tagjisë - kullosës/pemëve), 
kullotja e menaxhuar në mënyrë holistike, agropylltaria, rotacioni i bimëve - mbjellje 
e bimëve të ndryshme në stinë të ndryshme në tokën e njejtë, korrja e kullotave 
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dhe strehimoret mobile të kafshëve, përdorimi i plehrave të përziera, ‘çaji i mbeturi-
nave organike –lëngu që ë liron dekompozimi i materieve të ndryshme organike 
si dhe bio-qymyri - qymyr i cili përdoret në toka bujqësore për të ndihmuar të 
mbjellurat si dhe për të larguar karbonin nga atmosfera.

Bujqësia rigjeneruese ka shumë qëllime, disa prej të cilave kan të bëjnë me 
zvogëlimin e lirimit të gazrave serrë në atmosferë, por njëkohësisht edhe me 
rritjen e rezervave të karbonit në tokë. Për më tepër, bujqësia rigjerenuese ka një 
qëllim - përmirësimin e rezistencës së rendimentit i cili është duke u sfiduar nga 
kushtet ekstreme të motit. Duke krijuar lëndë organike në tokë, rriten kapacitetet 
për mbajtjen e ujit, duke krijuar kështu një tokë më rezistente ndaj thatësirës. 
Biodiversiteti është thelbësor për këto sisteme të qëndrushme, si për prodhimin 
bujqësor ashtu edhe për sigurinë ushqimore, dhe natyrisht për natyrën dhe 
ruajtjen e specieve në përgjithësi. Me kullosa holstike, tokat e kullotave mund të 
rikthehen, gjë që çon në më shumë izolim të karbonit.

Të gjitha idetë e përmendura për bujqësi rigjeneruese janë pak nga shumë që 
janë të njohura e të zhvilluara nga njerëz në tërë botën, dhe është e rëndësishme 
të mbani në mend se të gjitha këto praktika duhet të rregullohen dhe hartohen 
në përputhje me rrethanat me agroekosistemet speficike të vendit dhe tokës të 
cilën e trajtojmë.

KOMUNITETET DHE PRAKTIKAT E 
QËNDRUESHME

QYTETET NË TRANZICION

Tranzicioni është një lëvizje që është në rritje që nga viti 2005. Bëhet fjalë për 
komunitetet të cilat ngriten për të adresuar sfidat e mëdha me të cilat përballen 
duke filluar nga organizata lokale – bazë. Duke u bashkuar, ata janë në gjendje që 
së bashku të krijojnë zgjidhje lokale.  Ata kërkojnë të ushqejnë një kulturë dasham-
irëse, të përqendruar në lidhjen me veten, me të tjerët dhe natyrën. 

Këto lëvizje po rikthejnë ekonominë lokale, po mbështesin sipërmarrjen, duke 
ri-menduar proceset e punës dhe botën, duke riaftësuar pjestarët e komunitetit, 
e duke rithurur rrjetet e lidhjes dhe të mbështetjes brenda vetë komunitetit. Ideja 
origjinale u frymëzua nga parimet e permakulturës që përdoret për kërkimin e 
zgjidhjeve më të mira. Qytetet në tranzicion kanë filluar në Angli dhe sot ka më 
shumë se 400 komunitete në të gjithë botën, të njohura zyrtarisht si të tilla. 

EKO-FSHATËRAT 

Më shumë se gjysma e njerëzve jetojnë në qytete. Eko-fshatërat e para u krijuan 
në vitet 1960-të, gjatë lëvizjes "kthimi te toka", si përgjigje ndaj krizës mjedisore. 
Një eko-fshat mund të jetë një komunitet i qëllimshëm, tradicional ose urban që 
është krijuar me vetëdije përmes proceseve pjesëmarrëse në pronësi lokale në të 
katër dimensionet e qëndrueshmërisë: shoqërore, kulturore, ekologjike, ekonomike. 

Qëllimi i tyre është të rigjenerojnë mjedisin e tyre shoqëror dhe natyror. Ata janë 
laboratorë të gjallë që krijojnë alternativa dhe zgjidhje inovative që i përgjigjen 
problemeve të krizës aktuale mjedisore dhe klimatike. Ato mund të jenë vend-
banime rurale ose urbane, me struktura të gjalla dhe të larmishme shoqërore, të 
bashkuar në veprimet e tyre drejt një jetese me ndikim të ulët, por të bollshëm 
dhe me cilësi të lartë në komunitet.

Mijëra komunitete të eko-fshatrave në të gjithë botën, në të gjitha kontinentet po 
ndërmarrin veprime dhe po krijojnë zgjidhje për të përballuar sfidat me të cilat 
po ballafaqohemi për shkak të ndryshimit të klimës. Kjo përfshin zgjidhjet që na 
ndihmojnë të zvogëlojmë gjurmën tonë të karbonit, si dhe masat për rimëkëmbje 
ndaj sfidave të ndryshimit të klimës. 

Këto veprime shtrihen nga zhvillimi dhe zbatimi i praktikave të ndërtimit të gjelbër 
dhe natyror, deri te bujqësia miqësore me klimën, restaurimi i mjedisit natyror, 
izolimi i karbonit dhe gazrave serrë përmes bio-qymyrit dhe restaurimit të tokës, 
duke mbrojtur dhe rigjeneruar ciklet lokale të ujit, duke instaluar energjinë e rino-
vueshme dhe teknologjitë e përshtatshme, dhe duke reaguar në situata emergjente 
dhe kriza me planifikim dhe praktika rindërtuese, rimëkëmbëse dhe rigjeneruese.  

Rrjeti Global i Eko-fshatrave (RrGE) sjell të gjitha eko-fshatrat nga të gjitha konti-
nentet në një rrjet për rigjenerim, ndërsa ndërton lidhje me politikë-bërësit, organ-
izatat, qeveritë, akademikët. Ekzistojnë katër rrjete rajonale me 10000 komunitete 
shumë të ndryshme.  

Ka shumë komunitete frymëzuese dhe mbresëlënëse të eko-fshatrave në të gjithë 
botën. Damanhur në Itali, Findhorn në Irlandë, Sieben Linden në Gjermani, Auroville 
në Indi, Crystal Waters në Australi, Las Gaviotas në Kolumbi dhe shumë të tjera. 

KOOPERATIVA ENERGJETIKE

Fuqizimi i qytetarëve për të prodhuar dhe konsumuar energjinë e tyre ka të 
bëjë me demokratizimin e sistemit të energjisë. Kooperativat janë në pronësi të 
anëtarëve ose klientëve, të cilët i përdorin ato - njerëz që i kanë organizuar ato 
për të siguruar vetë mallrat ose shërbimet e nevojshme të cilat nuk sigurohen 
ndryshe. Ideja kryesore është kthimi tek njerëzit i pronësisë së burimeve të ripër-
tritshme të energjisë.

Sigurimi i shërbimit elektrik në mënyrë bashkëpunuese, i dallon kooperativat 
elektrike nga ndërmarrjet në pronësi të investitorëve dhe kompanive elektrike. 
Punonjësit e kooperativës dhe anëtarët e bordit janë pjesë e bashkësive lokale. 
Ata janë gjithashtu të përfshirë në aktivitete të ndryshme të komunitetit, ndërsa të 
gjithë anëtarët kanë një zë dhe një votë në çështjet e kooperativës.  

Kooperativat e energjisë ekzistojnë në shumicën e vendeve evropiane, përfshirë 
Kroacinë dhe Serbinë. 

REScoop.eu është federata evropiane për kooperativa të energjisë së rinovueshme, 
një rrjet në rritje prej 1.500 kooperativash energjetike dhe 1,000,000 anëtarë të 
qytetarëve.
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BUJQËSIA E MBËSHTETUR NGA KOMUNITETI 

Bujqësia e Mbështetur nga Komunitet (BMK) ofron një qasje alternative ndaj 
bujqësisë të bazuar në solidaritet, marrëdhënie të drejtpërdrejta njerëzore, besim 
të ndërsjellë dhe respekt për mjedisin. Ideja kryesore e BMK është e thjeshtë: 
një grup konsumatorësh mblidhen së bashku në një fermë në afërsi të tyre. Së 
bashku, ata ndajnë kostot e sezonit të bujqësisë, përfshirë qiranë e tokës, farërat, 
veglat e punës dhe pagat e fermerëve. Po kështu, ata ndajnë prodhimin e fermës. 
Konsumatorët marrin ushqim të freskët nga ferma aty pranë, të prodhuar nga 
fermerë që ata i  njohin dhe fermerët kanë kushtet e  mira pune dhe prodhojnë 
për njerëzit që njohin.  

Në këmbim të parapagimit për një korrje, parapaguesit marrin një kuti me produkte 
njëherë në javë ose në dy javë, e cila përfshin fruta sezonale, perime, gjera të 
thara, vezë, qumësht, mish, etj. Fermerët gjithashtu përpiqen të krijojnë një raport 
me parapaguesit duke iu dërguar atyre letra javore në lidhje me se çka po ndodh 
në fermë, ose i ftojnë për të korra ose për festime në fermë.

BMK krijon lidhje të drejtpërdrejta midis prodhuesve dhe konsumatorëve përmes 
tregjeve alternative, dhe anëtarët dhe fermerët ndajnë përfitimet bujqësore, si 
dhe rrezikun. BMK zakonisht përqendrohet në prodhimin e ushqimit kualitativ për 
komunitetin lokal, shpesh duke përdorur metoda të bujqësisë organike ose biodi-
namike. Në vitin 2015, kishte rreth 2700 BKA në Evropë që ushqenin pothuajse 
gjysmë milioni njerëz. 

PERMAKULTURA

Permakultura është një sistem që synon plotësimin e nevojave të ndryshme të 
njerëzve në atë mënyrë që në të njëjtën kohë të përfitojë mjedisi. Mund të zbatohet 
në shkallë shumë të vogla, siç është një oborr, kopsht para shtëpisë  si dhe për 
të restauruar ekosistemet e degraduara tërërisht. Permakultura mbulon një sërë 
çështjesh, siç janë uji, energjia, toka, ekonomia dhe shoqëria, si dhe mënyrën se si 
ato ndërlidhen, ashtu si në një ekosistem natyror. Në thelb, ajo mund të përdoret 
për të hartuar çdo lloj procesi, bazuar në tri etika: Kujdesi për Tokën, Kujdesi për 
njerëzit dhe Shpërndarja e drejtë. Permakultura po përpiqet të punojë me natyrën 
dhe të përfshijë parimet e saj. Pra, në vend që të përpiqemi ta bëjmë natyrën t'i 
bindet planeve të bërë nga mendja dhe buldozerëve tanë, ne së pari vëzhgojmë 
me kujdes se si energjia dhe materia rrjedhin natyrshëm, dhe pastaj provojmë t'i 
rregullojmë nevojat tona të përfshira në një dizajn rreth tij, i cili më pastaj zbatohet 
me kujdes, duke përdorur vëzhgimin dhe çarqet kthyese për tu përshtatur përsëri.    

1. Vëzhgoni dhe bashkëveproni

2. Kapni dhe ruajeni energjinë

3. Marrja e një rendimenti

4. Zbatoni vetë-rregullimin dhe pranoni prapaveprimin

5. Përdorni dhe vlerësoni burimet dhe shërbimet e ripërtritshme

6. Mos prodhoni mbeturina

7. Projektoni nga modelet në detaje 

8. Integroni në vend se të veçoni 

9. Përdorni zgjidhje të vogla dhe të ngadalta

10. Përdorni dhe vlerësoni llojllojshmërinë

11. Përdorni avantazhet dhe vlerësoni kufijtë

12. Përdorni dhe reagoni me kreativitet ndaj ndryshimit

Pasi që këto parime kanë interpretim të gjerë, ato lejojnë që permakultura të apli-
kohet në çdo mjedis që përfshin procese. Shumica e njerëzve mund të jenë të 
njohur me termin permakulturë në kopshtin e shtëpisë, me dredhat e barishteve 
që është një imazh mjaft i spikatur që na vjen në mendje. Por është më shumë se 
kaq. Peizazhet dhe ekosistemet e tërësishme janë rigjeneruar përmes qasjes së 
permakulturës, dhe ka edhe disa ferma që aplikojnë permakulturën në një shkallë 
të madhe. 

Duke ditur se ndërlidhjet mund të jenë edhe më të rëndësishme sesa njohja e 
njërës prej zonave, ajo  lejon të dizajnoni jo vetëm kopshte apo pyje, por edhe të 
përfshini pellgje, autostrada ose ndërtesa në një mënyrë që të gjithë elementët e 
sistemit të jenë të dobishëm për secilin.

Permakultura nuk ka të bëjë vetëm me ushqimin dhe kopshtarinë. Ai mbulon 
çështjet e mbeturinave, energjisë, infrastrukturës, strehimit, si dhe mënyrat e 
administrimit të biznesit tuaj ose jetës shoqërore në një mënyrë të përgjegjshme. 
Qëllimi i saj është që të ulë konsumin e energjisë dhe të prodhojë më pak mbetu-
rina. Qasja e përgjithshme e permakulturës është se të gjitha produktet e tepërta 
janë të drejtuara drejt përmirësimit të gjendjes së mjedisit, si dhe jetës së njerëzve. 
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RRETH GAIA-S 
GAIA u themelua në vitin 2010 në Plemetin;, një fshat i vendosur pranë termo-
centraleve të Kosovës. Ajo u regjistrua si një organizatë joqeveritare në qershor 
2010 në Prishtinë, Kosovë. Në vitin 2014 GAIA u bë degë zyrtare e Shërbimit Civil 
International, një nga organizatat më të vjetra të paqes, e cila organizon programe 
të ndryshme vullnetare në të gjithë botën. Që nga ajo kohë, së bashku me partnerë 
të ndryshëm vendorë, janë organizuar më shumë se 30 kampe pune vullnetare 
ndërkombëtare, në të cilat morën pjesë më shumë se 300 vullnetarë ndërkom-
bëtarë dhe vendorë. Përveç kampeve të punës, GAIA ka organizuar fushata, evente 
edukative (trajnime, punëtori, seminare) dhe shkëmbime të të rinjve me temën e 
ruajtjes së natyrës, ndryshimit të klimës, pajtimit, të drejtave të pakicave, identitetit 
kombëtar dhe permakulturës.

GAIA i është përkushtuar kulturës së paqes, drejtësisë sociale dhe mjedisore dhe 
jetesës së qëndrueshme. Aktivitetet kryesore të GAIA janë programet ndërkom-
bëtare të vullnetarëve, arsimi joformal dhe programet e përhershme të ndërtimit 
të komunitetit, në vendet që përballen me sfida të ndryshme sociale ose mjedisore. 

Në të gjitha programet ne mirëpresim vullnetarë afatgjatë qoftë përmes Korpusit 
Evropian të Solidaritetit ose programeve të tjera të tilla si French Service Civique 
dhe Weltwärts gjermane. GAIA gjithashtu mbështet të rinjtë nga Kosova që të 
marrin pjesë në programe vullnetare afatgjata dhe afatshkurtra jashtë vendit. GAIA 
ka rreth 30 anëtarë nga komunitete të ndryshme dhe grupe etnike nga e gjithë 
Kosova dhe Ballkani.

Në vitin 2019 GAIA vepron në kuadër të 4 programeve

1. Programi i permakulturës në Bozevcë,

2. Programi arsimor në lagjen e romëve në Graçanicë, të quajtur “Imaginatorium”,,

3. Programi i ndërtimit të paqes në Mitrovicë,

4. Programi i ndryshimit të klimës.

Ndryshimi i Klimës është një projekt i gjatë një vjeçar i mbështetur nga KCSF dhe 
Ambasada Norvegjeze në Kosovë. Projekti adreson sfidën më të madhe të civilizimit 
tonë, ndryshimin e klimës.

Qëllimi i projektit është që të rrisë ndërgjegjësimin dhe njohuritë për ndryshimin e 
klimës, përgjegjësinë morale për vendimmarrje dhe aktivizmin mjedisor, në nivele 
të ndryshme, duke synuar pikat e levave për ndryshimin e qasjes, qëndrimit dhe 
vlerave. Projekti është paraparë si një sërë aktivitetesh edukative dhe informuese 
në komunitete të ndryshme në Kosovës, kryesisht me të rinj, e ardhmja e të cilëve 
varet nga suksesi ynë në zvogëlimin e ndikimeve të ndryshimit të klimës. Përveç 
aktiviteteve të ndërgjegjësimit dhe ngritjes së njohurive, në vjeshtë u ndërmorën 
aksione të shumta për mbjelljen e pemëve, ndërsa në dhjetor 2019, gjatë bisedi-
meve të UNFCCC në Spanjë, në Prishtinë u organizua Dita e Veprimit të Klimës së 
bashku me partnerë dhe aktivistë.

RRETH SHËRBIMIT 
NDËRKOMBËTAR 
CIVIL (SHNC) 
ShNC u themelua në vitin 1920 për t'iu përgjigjur sfidave siç janë: lufta, shkatërrimi, 
padrejtësia dhe dhuna. Në 100 vitet e fundit të angazhimit për ndërtimin e paqes 
dhe për promovimin e një kulture paqeje, ShNC ka reaguar ndaj situatave të pas 
luftës, katastrofave natyrore, sfidave ekologjike dhe sociale. Sot ndryshimi i klimës 
është çfarë ishte Lufta e Parë Botërore për Pierre Ceresole në fillim të shekullit 
të 20-të: ai paraqet një kërcënim në rritje për paqen, jo dhunën, për të drejtat 
e njeriut dhe mbijetesën e njerëzimit. Klima po ndryshon me shpejtësi në planet 
dhe ky ndryshim është pa dyshim i shkaktuar nga njerëzit. Ekonomia dhe kultura e 
konsumit tonë të bazuar në lëndë djegëse fosile po kontribuojnë ndjeshëm në këtë 
proces. Komunitetet tashmë vuajnë nga dhuna për shkak të ngjarjeve që lidhen 
me ndryshimet klimatike:  Siria dhe Somalia janë duke prirë, pasi që thatësirat dhe 
uria, të nxitura nga ndryshimi i kushteve natyrore, kontribuojnë në trazirat civile. 
Ne presim që 150 milion refugjatë të prekur nga klima të largohen nga shtëpitë e 
tyre deri në vitin 2050. Ngjarjet në lidhje me ndryshimin e klimës kontribuojnë në 
destabilizimin e qeverive dhe kohezionin social në vendet që tashmë po luftojnë 
me një sërë sfidash të tjera. Për më tepër, pasojat e veprimeve tona sot do t’i 
bartin brezat e ardhshëm. 

E gjithë kjo do të thotë që nëse jemi serioz dhe të përkushtuar për të jetuar 
misionin dhe vlerat e ShNC-së në mënyrën kuptimplotë, ne duhet t'i përgjigjemi 
thirrjes për drejtësi klimatike! Kjo është veçanërisht e rëndësishme pasi thirrja 
shpesh vjen nga komunitetet e ndikuara në vendet ku ShNC dhe partnerët e saj 
janë aktiv. 

Degët dhe aktivistët e ShNC-së  veçse po punojnë drejt së ardhmes pa karburante 
të reja fosile, dhe një të ardhme të klimës elastike.  ShNC mbështet komunitetet 
e prekura dhe ato të vijës së parë me kampet të punës dhe aktivitete edukative 
duke sjellë përsëri ndryshime reale në komunitetet tona lokale. Ne duam t'i njohim 
ato dhe gjithashtu të shumëzojmë idetë dhe idealet e tyre derisa ato të bëhen 
standarde.

.
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BURIME DHE 
SHPJEGIME TË 
REKOMANDUARA 
Këtu mund t’i gjeni vegëzat për disa nga uebfaqet më relevante, raporte, strategji 
dhe artikuj të ndërlidhur me ndryshimet klimatike si dhe zgjidhjet e mudshme:

Raportet e IPCC  
https://www.ipcc.ch/reports/

Energy Community Treaty 
https://www.energy-community.org › legal › treaty

EU climate action policy 
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en

Ecological footprint calculator 
https://www.footprintcalculator.org

2020 Climate & energy package 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en

2030 Climate & energy framework 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en

Fridays for future 
https://www.fridaysforfuture.org

National Climate Change Strategy 2019 - 2028 
https://konsultimet.rks-gov.net/Storage/Consultations/14-13-59-04102018/
Climate%20Change%20Strategy%20and%20Action%20Plan_sep_2018.pdf

‘Kosovo’s Potential for Renewable Energy Production: An Analysis’, Dije 
Rizvanolli  
https://essay.utwente.nl/79555/1/Rizvanolli_MA_BMS.pdf

Global Ecovillage Network Europe 
https://gen-europe.org

Save the Blue heart campaign 
https://www.balkanrivers.net

‘Climate Change and Violent Conflict: A critical literature review’, Elen Messer, 
Oxfam America 
http://bit.ly/oxfam-cc-conflicts 

‘Why global water shortages pose threat of terror and war’, Suzanne 
Goldenberg, The Guardian  
http://bit.ly/theguardian-water-shortages-terror-war

‘My environmentalism will be intersectional or it will be bullshit’, Adam Ramsay, 
Open Democracy  
http://opendemocracy.net/ourkingdom/adam-ramsay/
my-environmentalism-will-beintersectional-or-it-will-be-bullshit 

‘Kosova e Re lignite power plant’, Kosovo, Bankwatch  
https://bankwatch.org/project/kosova-e-re-lignite-power-plant-kosovo

Effectively engaging with climate skeptics  
https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/oceanography/activities/72558.html

Ecosystem-based Adaptation: A natural response to climate change, IUCN, 
2009 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_eba_brochure.pdf 

Overview of Community Supported Agriculture in Europe, European CSA 
research group 
https://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-
Supported-Agriculture-in-Europe.pdf 

Scientists Reach 100% Consensus on Anthropogenic Global Warming, James 
Powell  
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467619886266 

"The global tree restoration potential" Jean-Francois Bastin, Yelena Finegold, 
Claude Garcia, Danilo Mollicone, Marcelo Rezende, Devin Routh, Constantin M. 
Zohner, Thomas W. Crowther  
https://science.sciencemag.org/content/365/6448/76 
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përbëhet nga shumë miliona specie biologjike të dallueshme, që është produkt i 
afro 3.5 miliardë vjet evolucioni. 

http://bit.ly/glossary-biodiversity-ecounesco

Gjurmë të karbonit

"Gjurmë karboni është" grup i përgjithshëm i lirimit të gazrave serë (GS), të shkak-
tuara nga një organizatë, ngjarje ose produkt ". Për thjeshtësinë e raportimit, 
shpesh shprehet në aspektin e sasisë së dyoksidit të karbonit, ose ekuivalentit të 
tij me GS të tjera, të liruara."

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_footprint

Tregu i karbonit

"Një term i përhapur, por çorientues për një sistem tregtar, përmes të cilit vendet 
mund të blejnë ose shesin njësi të lirimit të gazit serrë në përpjekje për të përm-
bushur kufijtë e tyre kombëtar, qoftë sipas Protokollit të Kjotos ose marrëveshje 
të tjera, të tilla si ato midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Termi vjen nga 
fakti se dyoksidi i karbonit është gazi mbizotërues i serrës dhe gazrat e tjerë maten 
në njësi  të quajtura "ekuivalentët e dyoksidit të karbonit".

http://bit.ly/unfccc-int-glossary

Kompensimi i karbonit 

"Kompensimi i karboni është një instrument financiar që synon reduktimin e lirimit 
të gazrave serrë. Kompensimet e karbonit maten në ton metrikë të ekuivalentit të 
dyoksidit të karbonit ((CO2e) dhe mund të përfaqësojnë gjashtë kategori kryesore 
të gazrave serrë. Një kompensim karboni paraqet zvogëlimin e një toni metrik të 
dyoksidit të karbonit ose ekuivalentit të tij në gazrat e tjerë serrë."

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_offset

Konsensusi 

"Konsensusi është përcaktuar në anglisht, së pari, si marrëveshje e përgjithshme 
dhe, së dyti, si solidaritet grupi të besimit ose ndjenjës. Një frazë e përafërt  mund 
të jetë 'marrëveshja kolektive' e një grupi, duke mbajtur parasysh që një shkallë 
e lartë ndryshimesh është ende e mundur në mesin e individëve, dhe sigurisht 
nëse duhet të ketë një angazhim individual për të ndjekur vendimin me veprim, ky 
ndryshim mbetet i rëndësishëm."

Biologjia e konservimit 

Biologjia e konservimit  është studim shkencor i natyrës dhe statusit të bio-diversi-
tetit të Tokës me qëllim mbrojtjen e specieve, habitateve të tyre dhe ekosistemeve 

‘Energy Community finds distortions of state aid rules regarding Kosova e Re 
power plant’, Vladimir Spasic 
https://balkangreenenergynews.com/energy-community-finds-distortions-of-
state-aid-rules-regarding-kosova-e-re-power-plant/

Climate change: Big lifestyle changes are the only answer 
https://www.bbc.com/news/science-environment-49997755 

EU emissions trading: 5 reasons to scrap the ETS 
https://corporateeurope.org/en/environment/2015/10/
eu-emissions-trading-5-reasons-scrap-ets

Friends of the Earth attacks carbon trading  
https://www.theguardian.com/environment/2009/nov/05/
friends-of-the-earth-attacks-carbon-trading

Climate for Peace toolkit: how to organize sustainable workcamps  
https://issuu.com/sciint/docs/c4p_toolkit 

DEFINICIONE TË 
RËNDËSISHME 
Adaptimi

"Përshtatje në sistemet natyrore ose njerëzore si përgjigje ndaj stimujve klimatik aktual ose 
të pritshëm, ose efekteve të tyre, të cilat zbusin dëmtimin ose shfrytëzojnë mundësit e 
dobishme."

http://bit.ly/ipcc-glossary-ad

Bio-diversiteti 

Bio-diversiteti (diversiteti biologjik) është ndryshimi i formave të jetës brenda një 
ekosistemi të caktuar, biome ose për tërë Tokën. Bio-diversiteti shpesh përdoret 
si masë e shëndetit të sistemeve biologjike. Bio-diversiteti i gjetur në Tokë sot 
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nga nivelet e tepërta të shuarjes. Është një temë ndërdisiplinare e bazuar në 
shkencat, ekonominë dhe praktikën e menaxhimit të burimeve natyrore."

http://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_biology

Konferenca e Palëve (KeP) 

"Organi suprem i UNFCCC (shih më vonë). Aktualisht mblidhet një herë në vit për të 
rishikuar përparimin e Konventës. Fjala "konferencë" nuk përdoret këtu në kuptimin 
e "takimit", por më tepër të "shoqatës", e cila shpjegon shprehjen me sa duket të 
tepërt "seanca e katërt e Konferencës së Palëve".

http://bit.ly/unfccc-int-glossary

Veprim i drejtpërdrejtë 

"Veprimi i drejtpërdrejtë është veprimtari me motiv politik, të ndërmarrë nga indi-
vidë, grupe ose qeveri për të arritur qëllimet politike jashtë kanaleve normale 
shoqërore / politike. Veprimi i drejtpërdrejtë mund të përfshijë veprimtari jo të 
dhunshme dhe të dhunshme të cilat synojnë personat, grupet ose pronat që 
konsiderohen fyese për pjesëmarrësin e veprimit të drejtpërdrejtë."

http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_action

Gjurma ekologjike 

"Gjurma ekologjike është një masë e kërkesës njerëzore në ekosistemet e Tokës. Ai 
krahason kërkesën njerëzore me aftësinë ekologjike të planetit Tokë për tu rigjen-
eruar. Ajo përfaqëson sasinë e tokës dhe zonës detare biologjikisht prodhuese, të 
nevojshme për të rigjeneruar burimet që një popullatë njerëzore konsumon dhe 
për të absorbuar dhe bërë të padëmshëm mbeturinat përkatëse." 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint

Ekologjia  

"Ekologjia është studimi shkencor ndërdisiplinor i ndërveprimeve midis organ-
izmave dhe mjedisit të tyre. Ekologjia është gjithashtu studimi i ekosistemeve. 
Meqenëse ekologjia i referohet çdo forme të bio-diversitetit, ekologët mund të 
kryejnë studime në bakteret më të vogla në fluksin global të gazrave atmosferikë 
që rregullohen nga fotosinteza dhe frymëmarrja pasi që organizmat marrin dhe 
qesin frymë nga biosfera. Ekologjia është një disiplinë e re që doli nga shkencat 
natyrore në fund të shekullit të 19-të. Ekologjia nuk është sinonim i mjedisit, ambi-
entalizmit ose shkencës së mjedisit. Ekologjia është e lidhur ngushtë me disiplinat 
e fiziologjisë, evolucionit, gjenetikës dhe sjelljes."

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology

Ekosistemi

"Ekosistemet përshkruajnë rrjetin ose rrjetin e marrëdhënieve midis organizmave 
në shkallë të ndryshme të organizimit."

http://bit.ly/glossary-ecosystem

Shërbimet e ekosistemit

"Njerëzimi përfiton nga një mori burimesh dhe proceseve që furnizohen nga ekosis-
temet natyrore. Në mënyrë kolektive, këto përfitime njihen si shërbime ekosistemi 
dhe përfshijnë produkte si uji i pijshëm i pastër dhe procese të tilla si dekompozimi 
i mbeturinave". 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_services

Komuniteti i Energjisë

"Komuniteti i Energjisë, i referuar gjithashtu në të kaluarën si Komuniteti i Energjisë 
i Evropës Juglindore është një organizatë ndërkombëtare e themeluar midis 
Bashkimit Evropian (BE) dhe një numri të vendeve të treta për të shtrirë tregun e 
brendshëm të energjisë të BE-së në Evropën Juglindore dhe më gjerë."

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Community 

Drejtësi mjedisore

"Drejtësia mjedisore (EJ) i referohet ngarkesave jo të barabarta mjedisore të 
ngarkuara nga grupe të tilla siç janë pakica racore, banorë të zonave me pafuqi 
ekonomike ose banorë të kombeve në Hemisferën Jugore." 

Ithtarët e drejtësisë mjedisore në përgjithësi e shohin mjedisin si  qark 'ku ne 
jetojmë, punojmë dhe luajmë' (nganjëherë përfshihen gjithashtu "lutemi" dhe 
"mësojmë") dhe kërkojnë të korrigjojnë shpërndarjet e pabarabarta të ngarkesave 
mjedisore (ndotja, objektet industriale, krimi , etj.) dhe shpërndajnë në mënyrë 
të barabartë qasjen në mallra mjedisorë si ushqimi ushqyes, ajri i pastër dhe uji, 
parqet, rekreacioni, kujdesi shëndetësor, arsimi, transporti, punë të sigurta, etj. 
Vetë-përcaktimi dhe pjesëmarrja në vendimmarrje janë përbërësit kryesorë të 
drejtësisë  mjedisore."

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_justice

Mbrojtja e mjedisit 

"Mbrojtja e mjedisit është një praktikë e mbrojtjes së mjedisit, në nivelin individual, 
organizativ ose qeveritar, në të mirë të mjedisit natyror dhe (ose) njerëzve." 

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_protection



46 47KLIMA PËR NDRYSHIM: Problemet dhe zgjidhjet 

Refugjatë mjedisor

Refugjatët e mjedisit janë njerëz që janë detyruar të lënë vendbanimin e tyre 
tradicional, përkohësisht ose përgjithmonë, për shkak të përçarjes së theksuar 
mjedisore (natyrore dhe / ose të shkaktuar nga njerëzit) që rrezikuan ekzistencën 
e tyre dhe / ose ndikuan seriozisht në cilësinë e jetës së tyre. 

Hipotezat GAIA 

"Hipoteza e Gaia është një hipotezë ekologjike që propozon që biosfera dhe 
përbërësit fizikë të Tokës (atmosfera, krososfera, hidrosfera dhe litosfera) janë 
të integruara ngushtë për të formuar një sistem ndërveprues kompleks, i cili 
mirëmban kushtet klimatike dhe biogeokimike në Tokë në homeostazë të preferuar. 
Hipoteza shpesh përshkruhet si: Toka duhet të shikohet si një organizëm i vetëm." 

http://bit.ly/glossary-gaia

Efekti serrë

"Efekti i serrës është një proces me të cilin rrezatimi termik nga sipërfaqja planetare 
thithet nga gazrat atmosferike serrë dhe për këtë arsye mbahet brenda atmosferës, 
duke ngrohur planetin. Efekti natyror i serrës së Tokës e bën jetën ashtu siç e dimë 
të mundur. Sidoqoftë, aktivitetet njerëzore, kryesisht djegia e karburanteve fosile 
dhe zhdukja e pyjeve, kanë intensifikuar efektin natyror të serrës, duke shkaktuar 
ngrohjen globale, të quajtur edhe ngrohja globale antropogjenike."

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect

Gazrat serrë (GS)

"Gazrat atmosferikë janë përgjegjës për shkaktimin e ngrohjes globale dhe ndry-
shimin e klimës. Gazrat kryesore serrë (GS)kryesore janë dyoksidi i karbonit (CO2), 
metani (CH4) dhe oksidi i azotit (N20). Gazet më pak të përhapura - por shumë të 
fuqishme – gazrat serrë janë hidrofluorokarburet (HFC), perfluorokarburet (PFC) 
dhe heksafluoridi i squfurit (SF6)." 

http://bit.ly/unfccc-int-glossary

Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimin e Klimës (PNNK)

"I themeluar në vitin 1988 nga Organizata Botërore e Meteorologjisë dhe 
Programi i KB për Mjedisin, PNNK shqyrton literaturë shkencore dhe teknike në 
mbarë botën dhe boton raporte vlerësimi që njihen gjerësisht si burimet më të 
besueshme ekzistuese të informacionit mbi ndryshimin e klimës. PNNK është e 
pavarur nga Konventa." 

http://bit.ly/unfccc-int-glossary

Protokoli i Kjotos

"Përpjekja e parë e madhe për të adresuar ndryshimin e klimës nga KKKBMZh rezu-
ltoi me Protokollin e Kjotos. I negociuar në 1997, ai caktoi objektiva detyrues për të 
zvogëluar emetimet e gazrave serrë me mesatare prej 5.2% nën nivelet e 1990 deri 
në vitin 2012. Njëqind e tetëdhjetë e tri shtete, duke mos përfshirë SH.B.A.-të, rati-
fikuan Protokollin e Kjotos. Ajo hyri në fuqi në shkurt 2005 dhe shtetet pjesëmar-
rëse po përmbushin objektivat e zvogëlimit në periudhën e parë të pajtueshmërisë, 
gjatë viteve 2008–2012. Protokolli i kategorizoi shtetet në tri grupe të varura nga 
aftësia e tyre për të zvogëluar lirimet e gazërave serrë." 

bit.ly/glossary-kyoto-protocol

Reduktimi

"Në kontekst të ndryshimit të klimës, është një ndërhyrje njerëzore për të reduk-
tuar burimin ose për të rritur rezervuarët e gazrave serrë. Shembuj te tillë janë 
përdorimi i karburanteve fosile në mënyrë më të efektshme për proceset indus-
triale ose për gjenerimin e energjisë elektrike, duke kaluar në energjinë solare ose 
energjinë e erës, përmirësimi i izolimit të ndërtesave dhe, zgjerimi i pyjeve dhe 
"rezervuarëve" të tjerë për të eliminuar sasi më të mëdha të dyoksidit të karbonit 
nga atmosfera.

http://bit.ly/unfccc-int-glossary

Jo-dhunë

Jo-dhuna përshkruan gjerësisht një varg të ndërveprimeve të mësuara ndërmjet 
njerëzve dhe është thelbësore për zgjidhjen e konflikteve në mënyrë paqësore. Si 
një qasje filozofike dhe strategjike ndaj konflikteve, ajo ofron metoda të ndryshme 
të punës kundër padrejtësisë dhe shtypjes. Këto shkojnë nga bojkotet ekono-
mike, deri në greva dhe protesta dhe bindje. Gene Sharp bëri të famshëm një 
seri librash që rendisnin 198 metoda jo të dhunshme. Në krahasim me metodat e 
zgjidhjes së konflikteve të dhunshme, këto çojnë në zgjidhje më të shpejta dhe më 
të qëndrueshme me një sasi më të vogël viktimesh dhe mbështetje më të madhe 
publike. 

Veprime direkte jo të dhunshme 

"Veprimi direkt jo i dhunshëm (VDJ) është çfarëdo forme  e veprimit direkt që nuk 
mbështetet në taktika të dhunshme. Mësimet e Mohandas Gandhi të  Satyagraha 
(ose forca e së vërtetës) kanë inspiruar  shumë praktikues të veprimit direkt jo të 
dhunshëm, edhe pse përdorimi i jo-dhunës nuk implikon gjithmonë zotim ideologjik 
ndaj pacifizmit."

http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_action
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Marrëveshja e Parisit

"Marrëveshja e Parisit është një marrëveshje  në kuadër të Konventës Kornizë të 
Kombeve të Bashkuara për Ndryshimin e Klimës (KKKBNK), që ka të bëjë  me 
zbutjen e lirimit të gazrave serrë, përshtatjen dhe financimin, të nënshkruar në 
vitin 2916. Synimi  afatgjatë për temperaturë i Marrëveshjes së Parisit është që të 
mbajë ngritjen në mesataren globale nën 2 °C të nivelit para industrial; dhe të 
ndjekë tentimet për të kufizuar kufirin e rritjes  në 1.5 °C, duke ditur se kjo do të 
ulë dukshëm rreziqet dhe ndikimet e ndryshimit të klimës."

https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Agreement

Zhvillimi i qëndrueshëm

"Zhvillimi i qëndrueshëm është një formë e përdorimit të burimeve që synon 
plotësimin e nevojave njerëzore duke ruajtur mjedisin në mënyrë që këto nevoja të 
mund të plotësohen jo vetëm në të tashmen, por edhe për gjeneratat e ardhshme. 
Fusha e zhvillimit të qëndrueshëm mund të ndahet në mënyrë konceptuale në tri 
pjesë përbërëse: qëndrueshmëria mjedisore, ekonomike dhe socio-politike."

http://nrg4sd.org/sustainable-development

Jetesa e qëndrueshme 

Jetesa e qëndrueshme është një mënyrë jetese që përqendrohet në konsumin më 
të ulët dhe përdorimin e burimeve, si nga individët ashtu edhe nga shoqëritë, duke 
u siguruar që asnjë burim të mos përdoret më shpejt sesa mund të rigjenerohet. 
Kjo përfshin të gjitha aktivitetet e jetës sonë, duke përfshirë zgjedhjet në lidhje me 
transportin, përdorimin e energjisë, dietën ushqimore dhe strehimin.

KKKBNK

"Konventa Kornizë e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimin e Klimës është një 
traktat ndërkombëtar mjedisor (aktualisht i vetmi vend ndërkombëtar i politikës 
së klimës me një legjitimitet të gjerë, pjesërisht për shkak të anëtarësimit të tij 
universal) e negociuar në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin 
dhe Zhvillimin (KKBMZh), jo formalisht i njohur si Samiti i Tokës, i mbajtur në Rio 
de Janeiro nga 3 deri në 14 qershor 1992. Qëllimi i traktatit është që të "stabi-
lizojë koncentrimin e gazit serrë në atmosferë në një nivel që do të parandalonte 
ndërhyrjen e rrezikshme antropogjene në sistemin e klimës".

http://bit.ly/wikipedia-unfccc




