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Rreth REC

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore e Lindore (REC) është një organizatë ndërkombëtare 
me mision mbështetjen në adresimin e problemeve mjedisore. REC e përmbush misionin e saj duke 
nxitur bashkëpunimin ndërmjet qeverive, organizatave joqeveritare, bizneseve dhe aktorëve të tjerë 
mjedisorë, si dhe duke mbështetur shkëmbimin e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publikut në 
vendimmarrjen mjedisore.

REC është krijuar në 1990 nga Shtetet e Bashkuara, Komisioni Evropian dhe Hungaria. Sot REC bazohet 
ligjërisht në Kartën e nënshkruar nga qeveritë e 30 vendeve dhe Komisioni Evropian. 

REC ka një rrjet zyrash në 17 shtete: Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, 
Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, RIJ e Maqedonisë, Mali i Zi, Polonia, Rumania, Serbia, Sllovakia, 
Sllovenia dhe Turqia. Zyra qendrore ndodhet në Szentendre, Hungari.

REC merr pjesë aktive në proçeset globale, rajonale dhe lokale dhe ndihmon në zgjidhje të qëndrueshme 
e mjedisore brenda dhe përtej rrjetit të tij të zyrave, përmes kalimit të njohurive dhe përvojave në vende 
dhe rajone të ndryshme.

Rreth CRCD

Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim (CRCD) është një organizatë jo-qeveritare e themeluar në 
Qershor 2008 me misionin për të krijuar një shoqëri të qendrueshme. CRCD vepron si burim konsultativ e 
ndërtuese kapacitetesh për praktikat e zhvillimit të qendrueshëm si dhe promotore e qeverisjes së mirë, 
aktivizimit qytetar duke nxitur bashkëpunimin mes institucioneve qendrore, vendore dhe shoqërisë 
civile. 

CRCD punon për zhvillimin e qendrueshëm dhe qendrueshmëria është qendra e punës së saj. 
Qendrueshmëria mjedisore për shkak se së fundmi janë ekosistemet natyrore që ruajnë kapacitetet e 
botës ku jetojmë për të mbështetur shoqërinë njerëzore, qendrueshmëria sociale dhe institucionale 
e cila sjell komunitete të qendrueshme dhe elastike ku përfshirja është rregull dhe jo përjashtim, 
qendrueshmërinë ekonomike dhe financiare për shkak të sigurisë afatgjatë që ajo sjell për dhënien e 
shërbimeve, punësimit dhe mirëqenies sociale. 

CRCD është anëtare e disa organizatave ndërkombëtare dhe nismave kombëtare duke u bërë pjesë aktive 
e shumë projekteve e programeve të zhvillimit.  
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Për realizimin e këtij studimi kanë ndihmuar një numër i madh organizatash partnere dhe bashkëpunëtorë 
në të gjithë vendin. Ky kontribut i vlefshëm mundësoi realizimin e këtij raporti të parë të perceptimit të 
publikut shqiptar për mjedisin. Produkti është shprehje e kapaciteteve dhe mundësive të mëdha që 
përmban sektori i shoqerisë civile. Falenderojmë organizatat e shoqërisë civile që kontribuan në realizmin 
e sondazhit me stafet përkatëse, vullnetarët e tyre dhe shumë individë të spikatur që u bënë pjesë e 
punës së këtij studimi:

•	 Qendra EDEN – Tiranë
•	 Shoqata e Gazetarëve për Drejtësi – Tiranë
•	 Klubi Ekologjik – Elbasan;
•	 Forumi i Gruas – Elbasan
•	 Shoqata për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore – Berat
•	 Shoqata Unë Gruaja – Pogradec
•	 CSDC – Durrës
•	 CSDC – Korcë
•	 Agritra Vizion – Peshkopi
•	 Gruaja te Gruaja – Malësi e Madhe 
•	 Qendra Adriatik – Vlorë
•	 Elvis Nabolli – Shkodër
•	 Elvis Hila – Lezhë
•	 Eriselda Metushi – Fier
•	 Elda Goxhaj – Patos
•	 Areti Papadhima – Sarandë
•	 Izet Mehmetaj – Tiranë
•	 Bibe Tota – Kukës
•	 Eralda Cakaj – Tiranë
•	 Edlira Korraj – Tepelenë
•	 Majlinda Meminaj – Vlorë
•	 Mimoza Thanasko – Vlorë

FALENDERIME
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Ky studim është mbështetur nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Shqipëri në kuadër të programit për 
“Mbështetjen për Shoqërinë Civile Mjedisore në Shqipëri”, financuar nga Qeveria Suedeze.
Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë për herë të parë në Shqipëri perceptimin e publikut për mjedisin, 
duke përdorur kriteret më të avancuara dhe standartet më të konsoliduara Evropiane.

Raporti i studimit “Perceptimi i Publikut për Mjedisin në Shqipëri 2015” bazohet në realizimin e një 
sondazhi kombëtar i cili do të jetë një pikënisje e matjes së ndikimit të zhvillimeve në mbrojtjen e mjedisit 
nga aktorët e ndryshëm shtetëror dhe sjelljeve të përgjithshme të publikut me mjedisin. 
Studimi vlerëson si perceptohen këto zhvillime e sjellje në jetën e përditshme dhe ekonominë e vendit, 
prioritetet në lidhje me mjedisin, niveli i njohjes dhe informimi rreth çështjeve mjedisore, ndërhyrjet 
dhe nismat konkrete që publiku percepton si të nevojshme për rritjen e nivelit të mbrojtjes së mjedisit si 
dhe komunikimin efektiv me publikun për mjedisin nga aktorët kyç përfshirë dhe organizatat mjedisore.   

Studimi dhe gjetjet e tij do të vendosin gurin e parë për ndërmarrjen e kësaj nisme në mënyrë periodike 
dhe mundësuar ndryshimet në perceptim në vitet në vijim. Rezultatet do të  ndihmojnë të gjithë të 
interesuarit për të vlerësuar dhe ballafaquar përpjekjet dhe arritjet, për të gjetur mangësitë dhe për të 
ndërtuar përqasje politikash zhvillimore.

Sondazhi, është kryer nga Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim-CRCD. Metodologjia e përdorur 
është ajo e sondazheve sipas modelit të Eurobarometrit. Shënime teknike për mënyrën me të cilën 
intervistat janë kryer dhe analizuar nga Qendra CRCD i janë bashkëngjitur si shtojca këtij raporti.

Grumbullimi i të dhëna është realizuar në periudhën Mars - Prill 2015, gjë që e bën të vështirë  për të 
matur apo analizuar ndryshime  në perceptimin e popullatës, pasi kjo kërkon të paktën dy ose më shumë 
anketime të realizuara  në kohë të ndryshme ose në kohë periodike të paracaktuar. Është preferuar metoda 
e intervistës së drejtëpërdrejtë  për të pasur saktësi në informacionin e marrë sipas pyetjeve të marra nga 
modeli i Eurobarometrit, duke u kufizuar në pyetje të mbyllura. Në të ardhmen mund të shtohen pyetje 
tipike, duke ruajtur këtë model dhe zgjeruar gamën e seksioneve mbi të cilat grumbullohet informacioni. 

Nga ana tjetër, ky studim paraqet në mënyrë tërthortë rëndësinë e pjesëmarrjes së publikut, jo vetëm 
si një vlerë e shtuar për vlerat e demokracisë në vend,  por dhe si një ndër mënyrë për të mundësuar  
politikëbërësit për të kuptuar nevojat e publikut për më shumë informacion ose preferencat e ndryshme 
me ato të supozuara nga politikëbërësit. Detaje të tjera për të hulumtuar për çështje specifike mjedisore 
me interes të lartë publik kërkojnë më shumë kohë për tu kryer dhe fonde në dizpocion. 

RRETH KËTIJ STUDIMI

KUFIZIMET E STUDIMIT
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Raporti i studimit “Perceptimi i Publikut për 
Mjedisin në Shqipëri 2015” është raporti i parë i 
një perceptimi publik mbi çështjet e mjedisit në 
Shqipëri. Ky raport paraqet rezultatet kryesore të 
këtij sondazhi i kryer në 24 bashki1 në periudhën 
20 Mars 2015 deri në 06 Prill 2015. Rreth 1,400 
të anketuar në gjithë Shqipërinë janë intervistuar 
drejtpërsëdrejti në mjediset ku jetojnë dhe 
punojnë. Meqenëse është i pari studim 
kombëtar, nuk ka bazë të dhënash të ngjashme të 
mëparshme për të kryer krahasime në kohë. Aty 
ku është e përshtatshme janë dhënë shpjegime 
për variablat socio - demografike në qytete të 
ndryshme me qëllimin për të parë se deri në çfarë 
mase ato ndikojnë opinionin publik mbi mjedisin. 
Studimi përmban edhe analizën e grupeve të të 
anketuarve në këtë hulumtim.

Sondazhi hulumtoi mbi tematikat e mëposhtme :
• Qëndrimet e përgjithshme ndaj mjedisit: 

treguesit dhe shqetësimet kryesore;
• Informacioni mbi mjedisin: ndjenja e 

të qënit i informuar, tema për të cilat 
ka mungesë të informacionit, burimet e 
informacionit dhe besueshmëria e tyre;

• Marrëdhënia personale me mjedisin: 
qëndrimet, ndikimet  dhe sjelljet;

• Perceptimi i ndryshimeve klimatike, 
njohuria rreth tyre dhe ndjeshmëria ndaj 
shqetësimeve që mund të krijojnë; dhe

• Opinionet mbi politikat mjedisore: 
pranueshmëria e zhvillimit të qëndrueshëm, 
qasjet, politikat e preferuara, mbështetja  
për një politikë evropiane për mjedisin dhe 
roli i BE-së.

1  Sipas shtrirjes së re territoriale dhe në referencë me Ligjin Nr. 
115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të 
qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”.

Në dy tematikat e para hulumtohet mbi dallimet 
dhe opinionet e publikut, të cilët qëndrojnë 
në  ekstremet e vlerësimit si  “të ndjeshëm për 
mjedisin” dhe ata që  janë “ indiferentë për 
mjedisin “. Madje shkohet përtej qëndrimeve 
dhe tregohet në çfarë mase këto qëndrime “ të 
gjelbëra”  gjejnë zbatim në sjelljen aktuale të tyre.  

Në sesionet vijuese nëpërmjet pyetjeve të tjera, 
jepet një pasqyrë shtesë në efektin e të qenit pro 
apo kundër-politikave për mbrojtjen e mjedisit 
dhe ndikimin e të qenurit i informuar për çështjet 
mjedisore.

Publiku shqiptar (61%) mendon se cilësia e 
mjedisit në Shqipëri është e dobët dhe se gjendja 
e mjedisit po përkeqësohet më tej.  Publiku 
shqiptar e shikon cilësinë e mjedisit ngushtësisht 
të lidhur me cilësinë e jetës dhe të shëndetit 
publik. Kështu, përdorimin e kimikateve në 
produktet e përditshme dhe ndotja e ujit përbëjnë 
dy çështjet me ndikim në shëndetin e publikut. 
Qasja e individit kundrejt mjedisit është një 
çështje e rëndësishme që duhet të adresohet (për 
50% të publikut) për të ulur ndikimin e dëmshëm 
të aktivitetit njerëzor dhe shoqërisë në mjedis. 

Publiku mendon se mbrojtja e mjedisit ka rëndësi 
dhe duhet ti jepet më tepër përparësi nga 
autoritetet qeverisëse, edhe pse publiku (68%) 
gjykon se mund të konsiderohet si një pengesë 
për rritjen ekonomike në vend. Por, një e treta 
e publikut mendon se rritja ekonomike duhet të 
mbizotërojë në kurriz të cilësisë së mjedisit. 

Perceptimi publik mbi rëndësinë e një mjedisi 
të këndshëm përkon me angazhimin individual 
për një qasje miqësisht mjedisore në jetën e 
përditshme. 

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
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Rreth 48% e publikut që konsiderojnë mbrojtjen e 
mjedisit të rëndësishme, kanë një qasje miqësore 
me mjedisin. 

Informimi dhe edukimi mjedisor rezulton në një 
qasje pro-aktive pro-mjedisore për qytetarët. 
Kështu rreth 82% e publikut jo vetëm janë të 
informuar, por ndërmarrin veprime konkrete për 
mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit.  Burimet kryesore 
më të përdorshme të informacionit mjedisor 
janë mass media, megjithatë besueshmëria 
e informacionit mjedisor i atribohet kryesisht 
organizatave ndërkombëtare dhe ekspertëve të 
fushës dhe shumë pak institucioneve shtetërore. 

Publiku shqiptar (96%) mbështet plotësisht 
parimin “Ndotësi paguan”. Mbrojtja e mjedisit 
është një përgjegjësi e madhe si e ndotësve 
industrial por edhe vetë individëve. Sondazhi 
tregon se “individët mund të luajë një rol të 
rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit”. Vlera 
e edukimit mjedisor qytetar është po aq e 
rëndësishme sa edhe masat ligjore dhe politike 
për të kontrolluar ndotësit industrial në ruajtjen 
dhe mbrojtjen e mjedisit. 

Publiku premton një tendencë aktiviteti pro-
mjedisor në rritje si rrjedhojë e veprimeve 
konkrete të ndërmarra si për shembull: “Zgjedhja 
e një mënyrë miqësore për të udhëtuar”, 
“Reduktimi i konsumit të energjisë elektrike”, 
“Reduktimi i konsumit të tepërt të ujit” dhe 
nismat e “Riciklimit”. 

Mbrojtja e mjedisit në kontekstin e zhvillimit të 
qëndrueshëm konsiderohet si një nga tre faktorët 
që ndikojnë në progresin e vendit, përkrah 
faktorëve ekonomikë dhe socialë. 
Vendimmarrja për çështjet mjedisore duhet të 
karakterizohet nga vullneti i mirë i Qeverisë për 
bashkëpunimin dhe vendimmarrjen e përbashkët 
në konsultim me partnerët e vendeve të Bashkimit 
Evropian dhe shoqërinë civile.

Natyra e sfidave mjedisore ka ndryshuar në mënyrë 
të konsiderueshme në dekadat e fundit edhe në 
Shqipëri. Megjithatë, jo vetëm në nivelin vendor, 
por dhe në nivel kombëtar e ndërkombëtar natyra 
globale e problemeve mjedisore është e njohur 
prej kohësh. Çështje të tilla si ndotja, humbja 
e biodiversitetit, ngrohja globale, përdorimi i 
kimikateve, shpyllëzimet masive qëndrojnë të 
mbyllura brenda një komuniteti të vogël sepse 
nuk ekzistojnë kufij të ndikimit të tyre. Mund të 
thuhet se këto shqetësime të tilla janë ngritur në 
vëmendjen e publikut të gjerë në vitet e fundit 
në Shqipëri.

Në mënyrë të veçantë, çështja e ndryshimeve 
klimatike ka qenë në ballë të debatit për 
problemet globale mjedisore në këto 10 vitet 
e fundit sidomos me situatën e rënduar të 
përmbytjeve që solli. Dy tendenca mund të jenë 
të lidhura me këtë fenomen global: a) së pari, 
ka gjithnjë e më shumë nevojë për një përgjigje 
konkrete ndaj problemeve globale dhe tashmë 
është duke u zhvilluar në marrëveshjet e shumta 
ndërkombëtare mjedisore, në masat që duhet të 
merren individualisht nga njësitë vendore si dhe në 
legjislacionin mjedisor; b) së dyti, qytetarët janë 
të vetëdijshëm për këto fenomene globale, por 
niveli i ndërgjegjësimit në lidhje me ndikimin real 
të tyre në jetën e përditshme është i ndryshëm.

Sipas Progres Raportit 2014 për Shqipërinë  
“ndërgjegjësimi për ndryshimet klimatike në të 
gjitha nivelet mbetet i ulët. Nevojiten përpjekje 
të konsiderueshme për të integruar plotësisht 
konsideratat klimatike në të gjitha politikat dhe 
strategjitë sektoriale përkatëse.” 
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Ekonomia e Shqipërisë në dekadat e fundit është 
rritur dhe tendenca tregon se kjo rritje do të 
vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Megjithatë, 
kjo rritje është zhvilluar në rrethana deri diku 
kaotike dhe në shumë raste ky zhvillim ka rezultuar 
jo miqësor me mjedisin ose jo ekonomikisht i 
qëndrueshëm.  

Me aspirimin për tu bërë pjesë e Bashkimit 
Europian (vend kandidat që prej 27 qershorit 
2014), Shqipëria ka bërë hapa për adresimin e 
çështjeve mjedisore sidomos me transpozimin e 
legjislacionit pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së 
Stabilizim Asocimit në 1 prill 2009 dhe miratimit 
të ligjit kuadër të mbrojtjes së mjedisit në vitin 
2002. Ndërsa procesi i transpozimit ka ecur shumë 
shpejt, zbatueshmëria e ligjit ka mbetur hapa 
pas duke u përballur gjithmonë me vështirësi 
dhe ka reflektuar në rradhë të parë kapacitetin 
administrativ në fushën e mjedisit. 

Pavarësisht vullnetit për përmirësim, sipas 
Raport Progresit 2014 për Shqipërisë ndihen 
mungesat dhe nevojat për zbatim me rigorozitet 
të legjislacionit mjedisor dhe aksesi publik 
në informacion e pjesëmarrja publike në 
vendimmarrje mbeten ende të kufizuara. 

Agjencia Kombëtare e Mjedisit, për vitin 2015, 
ka hartuar një program monitorues2 të treguesve 
kryesor mjedisor duke ju referuar burimeve dhe 
kapaciteteve teknike aktuale dhe në përputhje 
me kërkesat e Bashkimit Evropian për të dhënë 
një pasqyrë të gjendjes së mjedisit në Shqipëri.   
Bërja publike e të dhënave dhe shpërndarja e një 
informacioni të saktë të treguesve mbi gjendjen 
e mjedisit nga një burim zyrtar për publikun 
e interesuar do të ndihmojë në përfshirjen 
e më shumë subjekteve dhe individëve në 
vendimmarrjen mjedisore. 

2 Programi Kombëtar i Monitorimit 2015  http://www.akm.gov.
al/assets/programi-komb%C3%ABtar-i-monitorimit-t%C3%AB-
mjedisit-p%C3%ABr-vitin-2015.pdf

2. HYRJE
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Studimi u bazua në sondazhin e drejtëpërdrejtë me anë të një pyetësori të strukturuar në disa pjesë 
sipas modelit “Përgjigje sipas Presionit mbi Gjendjen” (PPG) duke synuar përmbushjen e qëllimit të këtij 
studimi në lidhje me përmirësimin e raportimit mjedisor i parë nga këndvështrimi i publikut.   
Modeli PPG konsideron faktin se veprimtaritë njerëzore ushtrojnë presion mbi mjedisin dhe ndikojnë në 
cilësinë dhe sasinë e burimeve natyrore (pra, gjendja) si dhe vetë shoqëria përgjigjet për këto ndryshime 
nëpërmjet politikave të përgjithshme, ekonomike, mjedisore apo ndër- sektoriale mjedisore dhe përmes 
ndryshimeve në vetëdije dhe sjellje (“përgjigjet  pro-sociale”). Pra kuadri i PPG, si udhëzues në hartimin 
e pyetësorit, bazohet në marrëdhënien shkak-pasojë duke ndërlidhur vendimmarësit dhe publikun, në 
veçanti se si këta të fundit e perceptojnë mjedisin, ndërveprimin e tij me zhvillimin ekonomik dhe çështje 
të tjera sociale. 

Gjithashtu, përdorimi i këtij modeli që në këtë fazë, mbështet nevojën për të pasur një matje dhe 
monitorim të vazhdueshëm të tendencave të perceptimit të publikut për mjedisin në Shqipëri duke 
ofruar të dhënat e para bazë për këtë proçes afat-gjatë.  
 
3.1 Pyetësori Perceptimi i Publikut për Mjedisin në Shqipëri 2015
Pyetësori “Sondazh i perceptimit të publikut për mjedisin në Shqipëri – Mars 2015” i përdorur në këtë 
sondazh është strukturuar në 6 kategori të veçanta vlerësimi:

1) Qëndrime të përgjithshme të publikut ndaj mjedisit;
2) Burimet e informacionit për çështjet mjedisore;
3) Ndikimi i çështjeve të mjedisit në jetën e qytetarit;
4) Ndikimi i ndryshimeve klimatike;
5) Sjelljet dhe veprimet në mbrojtje të mjedisit dhe;
6) Mbrojtja ligjore e mjedisit. 

Për secilën kategori ( grup pyetjesh) janë dhënë alternativat për përgjigjet e mundshme sipas shkallës 
Likert3 si dhe mundësia e përgjigjes “nuk e di”. 

3.1.1  Informacioni demografik dhe përfaqësimi
Informacioni u kërkua  në lidhje me gjininë, grup - moshën, rajonin e banimit, qëndrimin në zonë rurale 
apo urbane, edukimin, gjendja aktuale e punësimit  si dhe të ardhurat personale. Shpërndarja u bë e 
mundur duke përdorur të dhënat për popullatën të raportuara nga CENSUS 2011 /INSTAT si dhe në 
përputhje me ndarjen e re sipas Reformës Administrative Territoriale (Ligji. 115/2014 “Për ndarjen 
administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”). Të dhëna të 
detajuara mbi demografinë e të intervistuarve jepen në Shtojcën 2. 

3 Shkalla Likert është qasja më e përdorur gjerësisht në përgjigjet e shkallëzuara në anketime e studime kërkimore – shkencore. Të anketuarit 
i kërkohet të vlerësojë një deklaratë apo pohim duke i dhënë asaj një vlerë sasiore për çdo lloj të dimensioni përgjigje qoftë ajo subjektive apo 
objektive, me nivele të ndryshme të përdorura si zgjedhje.

3. METODOLOGJIA E STUDIMIT
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Në lidhje me vlerësimin për përfaqësimin e mostrës, ai është bazuar në të dhënat aktuale nga INSTAT 
Census 2011 duke rezultuar si në vijim; 

a) U morën për bazë peshat specifike të popullsisë për 24 bashki të përzgjedhura, të mëdha dhe të vogla 
nga 61 gjithsej  (Ref: Harta e Zonës së Studimit - Poliçan, Tepelenë, Ersekë, Koplik, Konispol, Peqin, Divjakë, 
Kukës, Delvinë, Peshkopi, Krujë, Patos, Gjirokastër, Pogradec, Lezhë, Sarandë, Berat, Elbasan, Fier, Korçë, 
Shkodër, Vlorë, Durrës, Tiranë). 
b) U mbulua e gjithë popullata e zonave të përzgjedhura me grupmoshat 15-64 vjeç dhe mbi 65 vjeç 
Përpjesa e grupmoshave u realizua sipas peshës specifike që zënë në totalin e popullatës, në mënyrë të 
tillë: 22,5% e mostrës të gjitha grupmoshat sipas segmenteve  ≤18 vjeç; 19-29  vjeç; 30-44  vjeç; 45- 64 
vjeç; dhe 10% e mostrës  grupmosha ≥ 65 vjec.
c)  U realizua një kombinim i sondazhit në zonën rurale e urbane për njësitë mbi 10,000 banorë duke 
respektuar një ndarje 80% të pyetësorëve në zonën urbane dhe 20%  në zonë rurale.    
d) U ruajt përpjesa gjinore për këtë kategori, 1.05 meshkuj/1 femër (Burimi: indexmundi.com (2014), 
ndërsa niveli i arsimit është lënë i lirë duke u dhënë mundësi përgjigjeje publikut të gjerë me nivel arsimor 
të ndryshëm përfshirë edhe atë fillor. 

3.2 Para – testimi i pyetësorit
Para-testimi ishte një instrument vrojtimi i domosdoshëm pasi nëpërmjet tij u arrit të identifikohen 
problemet potenciale të pyetësorit  dhe  u vlerësua nëse pyetjet ishin të qarta, dhe pa keqinterpretime. 
Para - testimi u realizua nëpërmjet proçesit të intervistimit me bazë njohje. Rreth 40 individë të ftuar nga 
Universiteti i Vlorës (studentë, pedagogë, punonjës) u intervistuan dhe u bënë pjesë e kësaj faze duke na 
dhënë mundësinë për të bërë rregullime të vogla  në pyetësor. Pyetësori i strukturuar,  plotësoi kushtin e 
vlefshmërisë sipas parametrit  Cronbach’s Alpha α > 0.8 për kampionin e testimit prej 40 individë.  

3.3 Metodologjia e analizës 
Pas mbledhjes së të dhënave dhe krijimit të databazës, u llogarit marzhi i gabimit për pyetësorët e 
grumbulluar dhe përpunimi i të dhënave u realizua me programin statistikor IBM SPSS Statistics 20. U 
synua të vërtetohej lidhja mes variablave (koeficientë korrelacioni apo modele regresive) që u formuluan  
nga pyetësori, apo krijim të treguesve sasiorë të matjes së perceptimit mbi problematikën mjedisore 
nga të intervistuarit (kategoritë e dhëna demografike e social - ekonomike). Këto do të shërbejnë si bazë 
empirike për të realizuar analizën dhe nxjerrë konkluzione mbi gjetjet .

Rezultatet e sondazhit dhe një pjesë e të dhënave të agreguara, janë paraqitur në një hartë GIS. Në 
veçanti në mënyrë më të detajuar, për dy qytetet ku ështe monitoruar proçesi me SMK të gjitha pikat 
janë importuar të dhënat në QGIS dhe janë hedhur rezultatet e agreguara të anketimit sipas qyteteve. 

Të dhënat përshkruese nga sondazhi janë dhënë në Seksionin 4.  Së bashku me përshkrimet,  kryesisht 
grafike, u synua të vërtetohej lidhja mes komponentëve të kuadrit PPG dhe demografike. Ka një sërë 
testesh për variacionin e përgjigjeve si dhe për krijimin e indikatorëve sasiorë të matjes së perceptimit 
mbi problematikën mjedisore nga të intervistuarit.  Për shkak të numrit të madh të lidhjeve të testuara 
në përgjithësi janë përmbledhur e raportuar ato më domethënëset apo më të rëndësishmet për efekt 
analize. 
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3.4 Organizimi i punës 
Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim 
koordinoi punën duke përfshirë stafe të 
organizatave të shoqërisë civile, individë si 
intervistues si dhe ekspertë në hedhjen e 
të dhënave dhe analizën e tyre.  Në fazën e 
realizimit të sondazhit në terren, u përfshinë 
intervistues nga shoqata anëtare të rrjeteve të 
krijuara nga Programi SENIOR – A dhe shoqata të 
tjera aktive në zonat ku shtrihet studimi  të tilla si: 
Agritra Vizion Peshkopi, Gruaja te Gruaja - Malësi 
e Madhe, Klubi Ekologjik Elbasan, Forumi i Gruas 

Elbasan, Shoqata e Gazetarëve për Drejtësi, 
Shoqata për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore 
Berat,  Shoqata Unë Gruaja – Pogradec, CSDC 
Durrës, CSDC Korcë, Qendra Adriatik Vlorë. Rreth 
26 intervistues  morën pjesë në seanca trajnimi 
përpara se të fillonin intervistat dhe kalendari i 
realizimit të intervistave u mbikqyr nga CRCD. Të 
gjitha intervistat u realizuan brenda afateve dhe 
të gjithë kontribuesit si intervistues u kujdesën që 
pyetësorët e plotësuar të ktheheshin pranë zyrës 
së CRCD.   Anonimiteti i të intervistuarve është 
ruajtur sipas udhëzimeve të dhëna.

Figura 1: Harta GIS me agregatët e studimit
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3.5 Përgjigjet 
Pas grumbullimit , regjistrimit dhe kontrollit fizik ditor të pyetësorëve,  volumi i pyetësorëve të përfshirë 
në vlerësim është 1360 pyetësorë . Norma e kthimit rezultoi 100%, niveli i sigurisë 99% dhe marzhi i 
gabimit 5%.  

3.5.1   Monitorimi i cilësisë së punës në grumbullimin e informacionit 
Me qëllim rritjen e cilësisë së monitorimit të punës për realizimin e intervistave, në dy nga njësitë më 
të mëdha bashkiake ku shtrihet sondazhi, Tiranë dhe Vlorë u përdor aplikacioni Survey Monitoring Kit 
(SMK) në të gjitha intervistat e kryera.  Gjithashtu, ky system u përdor pjesërisht edhe për dy bashki të 
tjera me numër më të vogël intervistash, Fieri dhe Patosi.

SMK është një aplikacion internet, i cili bën të mundur monitorim e procesit të anketimit me anë të hartave 
dixhitale. Anketuesit u udhëzuan të përdorin telefon Smartphone apo tableta të lidhur me internetin 
nëpërmjet sistemit 3G të ofruar nga të gjithë operatorët mobile në Shqipëri. Me anë të shfletuesit të 
telefonit Google Chrome (Browser Google Chrome) çdo anketues mund të hapte aplikacionin, të pajisej 
me emrin e përdoruesit dhe fjalë-kalimin unik në mënyrë që të  ishte i identifikueshëm në sistem.

Anketuesit në fund të proçesit të intervistimit me anë të sistemit GPS në pajisjen mobile rregjistruan 
lokalizimin e vendndodhjes ku është kryer intervista dhe shënuan numrin serial të anketës për ta 
identifikuar atë në hartë.

Aplikacioni është i ndërtuar në dy ndërfaqe të ndryshme

1. Ndërfaqja e parë është ndërfaqja e anketuesve, e cila është ndërtuar që të funksionojë 
kryesisht për pajisje mobile (celular apo tablet), ku anketuesit shënojnë në hartë pozicionin 
gjeografik ku po kryhet intervista.

2. Ndërfaqja e dytë është ajo e monitorimit ku shfaqen të gjitha pikat e hedhura prej 
intervistuesve

Më poshtë janë pamjet e dy ndërfaqeve.
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Figura 3: Ndërfaqja për monitorimin
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Figura 4: Sesioni i fotografimit nga Sistemi i Monitorimit të Intervistave

Në sistem janë regjistruar 14 anketues dhe rreth 720 intervista në Bashkitë Tiranë, Vlorë, Fier dhe Patos, 
pra rreth 53% e totalit të intervistave.   

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

Gjatë anketimeve jemi përballur me komente 
negative dhe pozitive të intervistuesve që 
lidheshin në mënyrë komplekse me shumë faktorë 
si shqetësime personale në lidhje me mjedisin 
urban, frymë pesimiste e shkaktuar nga brenga të 
tilla si papunësia, mungesa e sigurisë për punë, 
mirëqënia ekonomike, etj. Nga ana tjetër, në zonat 
rurale, publiku i përfshirë ka qenë tepër pozitiv 
dhe angazhohej lehtë pasi  u pëlqenin pyetjet e 
anketimit.  

Anketa, ndër të tjera, ka pyetje të cilat kërkojnë 
përgjigje edhe për sjellje individuale dhe veprime 

konkrete të ndërmarra nga publiku dhe një dallim 
të tyre të bërë në kohë të cilat kërkonin një 
bashkëpunim të mirë të publikut për të dhënë 
përgjigje reale.

Mënyra e realizmit të anketës, pyetjet e drejtuara 
kanë qenë të lidhura edhe me një fazë vëzhgimi, e 
cila kërkoi pak më shumë kohë. Ështe identifikuar 
një kujdes i madh i treguar nga qytetarët për t`u 
bërë pjesë e anketës duke u ndier “aktorë” të 
rëndësishëm dhe vlerësuar faktin që anketimi 
është ekskluziv për ta dhe kryhet në mënyrë 
të pavarur nga shoqata të shoqërisë civile. Në 
shumë raste, publiku i intervistuar komentonte 
se anketime të tilla ku duhet të shprehemi sesi e 
perceptojmë mjedisin të lidhur edhe me modelin 
tonë të zhvillimit si vend, qytet apo fshat janë 
të pazakonta deri më sot, madje në emër të një 
progresi të shpejtë e të nevojshëm shpesh herë 
zhvillimi ka qenë përjashtues për ta.

3.6  Vështirësitë  e sondazhit
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4.1 Përshkrimi i mostrës së studimit
Pyetësorët  janë shpërndarë në 24 Bashki të Shqipërisë duke respektuar këto të dhëna socio demografike:

- Zonat  gjeografike:
Bashki: 24 

Zona Urbane Rurale
  % 79.7 20.3

- Gjinia:
Gjinia Gra Burra

  % 50.8 49.2

- Grupmoshat:
Grupmosha/vite ≤ 18 19-29 30-44 45-64 ≥ 65

 % 21.8 23.2 22.5 22.2 10.3

- Niveli arsimor:
Arsimi i kryer Fillor 8-9 vjeçar I mesëm Universitar Pas universitar Pa përgjigje

 % 3.8 16.6 39.0 30.6 9.0 1.0

- Nivelit i të ardhurave:
Të ardhurat 

mujore (lekë)
≤15.000 15.000-

25.000
25.000-
35.000

35.000-
50.000

50.000-
75.000

≥75.000 Refuzoj

% 3.8 9.0 13.4 19.6 16.0 11.3 26.8

Për një shpjegim më të detajuar për shpërndarjen e pyetësorëve sipas secilës bashki, referojuni 
Shtojcës 2.

4. PERCEPTIMI PUBLIK PËR MJEDISIN
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4.2. Qendrimet e përgjithshme të publikut ndaj mjedisit
Ky grupim pyetjesh (ref. Kategoria B1 sipas pyetësorit) ka si qëllim të paraqesë dhe analizojë mendimet 
dhe qëndrimet e përgjithshme të publikut ndaj mjedisit, çfarë ata i shqetëson më shumë në lidhje me të, 
si dhe çfarë realisht ata mendojnë për cilësinë e mjedisit në Shqipëri.   

Figura 5:  Perceptimi në përgjithësi i cilësisë së 
mjedisit në vend

Figura 6: Perceptimi i cilësisë së mjedisit në të 
ardhmen

4.2.1 Cilësia në përgjithësi e mjedisit në Shqipëri 

- Sa optimist është publiku shqiptar për 
cilësinë e mjedisit?

Më shumë se gjysma  e të intervistuarve (61.5% )4 
mendojnë se cilësia e mjedisit në vendin tonë sot 
është e dobët, dhe po më shumë se gjysma (52.7%) 
5shfaqen pesimistë, duke pohuar se gjendja sa vjen 
dhe dita-ditës po përkeqësohet.  

Edhe pse në numër më të vogël, nuk mungojnë 
qytetarët optimistë.  37% e intervistuarve e 
vlerësojnë të mirë cilësinë aktuale të mjedisit dhe 
23.5% e tyre pohojnë se po përmirësohet.  Në fakt, 
nga intervistimet rezultoi se optimistët më të fortë 
përfaqësojnë vetëm 1.5% të mostrës. 

Po në cilat zona shihet një perceptim i dobët për 
mjedisin? Perceptimi për një cilësi të dobët mjedisi 
mbi këtë mesatare të nxjerrë prej 61.5% të të 
intervistuarve është në Bashki të veçanta si psh 
Berati që kryeson listën, Patosi, Durrësi, Peshkopia, 
Fieri, Gjirokastra, Pogradeci dhe Vlora. Qytete 
të tjera si Korça, Kukësi, Erseka, Kruja shprehen 
pozitivisht për gjendjen e cilësisë së mjedisit duke 
e vlerësuar atë si më mirë.  

4  PYETJA 9   Si do ta vlerësonit në përgjithësi cilësinë e mjedisit në 
vendin tonë sot?  
5 PYETJA 10 Mendoni se cilësia e mjedisit në vendin tonë në 
përgjithësi, po shkon më mirë apo më keq?               
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Nuk ka diferenca në përgjigje, sipas raportit gjinor apo sipas kritereve socio-
demografike. Në lidhje me përzgjedhjen, opinioni i të intervistuarve pothuajse 
është homogjen. Megjithatë, nga përgjigjet, konstatohet se të intervistuarit me 
arsim të lartë janë shprehur më shumë për cilësi të dobët të mjedisit, ndërkohë 
që personat me arsim 8-9 vjeçar dhe të mesëm shprehen më pozitivisht, pra 
për një gjendje mjedisi të mirë. Përsa i përket perceptimit mbi të ardhmen e 
cilësisë së mjedisit, grupmosha 30 - 44 vjeç dhe në mënyrë të veçantë femrat, 
janë më pesimiste në lidhje më cilësinë e jetës. 

4.2.2 Shqetësimet kryesore për mjedisin

- Pesë çështjet më shqetësuese për mjedisin në këndvështrimin e 
publikut

Në pyetjen vijuese6 fokusi është vendosur drejtëpërdrejt në shqetësimet 
në mjedis të perceptuara sipas të anketuarve duke u dhënë mundësinë të 
përzgjedhin nga alternativat e dhëna deri në pesë çështje si më shqetësueset 
për ta, madje duke i vlerësuar nga 1 – 5 sipas rëndësisë, ku numri 1 shënon 
çështjen e parë më të rëndësishme për ta.  

Në renditjen e 15 çështjeve të dhëna si alternativa, janë paraqitur 5 çështjet 
më të përzgjedhura nga publiku, ku në vendin e parë si më e përzgjedhura nga 
rreth 60% e të intervistuarve është “Ndikimi në shëndetin tonë i kimikateve 
të përdorura në produktet e përditshme” e pasuar nga “Ndotja e ujit (detet, 
lumenjtë, liqenet dhe burimet nëntokësore)”.  

6  PYETJA 8 Nga lista e mëposhtme, ju lutem vlerësoni pesë çështjet kryesore mjedisore që ju shqetësojnë 
Vlerësimi nga 1-5, ku me 1 shënoni çështjen e parë më të rëndësishme - Maks 5 përgjigje

Publiku shqiptar 
është i shqetësuar për 
ndikimin në shëndet 
të kimikateve të 
përdorura në produktet 
e përditshme që ata 
konsumojnë.
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Ky pasqyrim shqetësimesh prioritare në këtë 
grafik na orienton drejt një interpretimi që e lidh 
shqetësimin e publikut shqiptar për mjedisin, me 
ndikimin e drejtëpërdrejtë që ndotja mjedisore 
ka në shëndet nëpërmjet të ushqyerit (ndotja e 
ushqimit nga kimikatet, ndotja e ujit, ndotja e tokës 
bujqësore) edhe thjesht nëpërmjet ekzistencës/
frymëmarrjes (ndotja e ajrit).  Ndërkohë që, me 
renditjen e “sjellja e individit kundrejt mjedisit” 
si çështja e tretë më shqetësuese, tregon se 
qytetarët shqiptarë kanë filluar të kuptojnë dhe 
identifikojnë përgjegjshmërinë që ata kanë për 
gjendjen mjedisore të dobët në vend.  

Tarifat në rritje të ujit të pijshëm dhe menaxhimit 
të mbetjeve urbane renditen midis çështjeve 

më pak shqetësuese. Në vetvete këto dy çështje 
përfaqësojnë nga njëra anë efekte të situatës 
aktuale problematike në furnizimin me ujë të 
pijshëm dhe menaxhimin e mbetjeve urbane, dhe 
nga ana tjetër, qëndrueshmëri dhe cilësi të këtyre 
shërbimeve në të ardhmen, e cila përkthehet në 
një situatë mjedisore më të mirë. Duke ndjekur 
këtë logjikë, kjo renditje mund të interpretohet 
si dëshirë dhe ndërgjegjësim i qytetarëve për të 
kontribuar në përmirësimin e gjendjes së mjedisit 
në vend, si dhe për të patur shërbime me të mira. 
Kjo shihet qartësisht edhe në renditjen e sjelljes së 
individit kundrejt mjedisit si një ndër tre çështjet 
më shqetësuese. 

Figura 7: Pesë çështjet mjedisore shqetësuese
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Nga ana tjetër, si shtesë e 
rezultateve për këtë pyetje 
vlen të komentojmë për dy 
prej çështjeve të vlerësuara në 
fund të listës: tarifat në rritje 
të shërbimit të ujit të pijshëm 
dhe menaxhimit të mbetjeve 
urbane. 

Shërbimi i ofruar për largimin 
mbetjeve urbane paguhet në 
formën e taksës, sëbashku 
me taksat e tjera vendore, 
por niveli i pagesave nga ana 
e qytetarëve është i ulët.  
Gjithashtu, tarifat e furnizimit 
me ujë të pijshëm pavarësisht 
se kanë pësuar një rritje të 
lehtë me rreth 14%7 në vitet e 
fundit, shumica dërrmuese e 
qytetarëve të intervistuar nuk e 
ndiejnë peshën e rritjes së tyre.  

7 Raporti Vjetor 2013 – Situata e Sektorit të 
Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve , Enti 
Rregullator i Ujit

Në lidhje me çështjen që është 
vlerësuar më shpesh me numrin 
1, pra duke u konsideruar si më 
shqetësuese, ajo është “Ndotja 
e ujit (detet, lumenjtë, liqenet 
dhe burimet nëntokësore)” pasi 
ka marrë më shpesh vlerësimin 
1 si çështja më shqetësuese, 
duke u renditur e para nga 
shumica e të intervistuarëve.   

Gjithashtu, kjo çështje ka 
marrë dhe vlerësimin me 2, pra 
qendron në dy vendet e para 
(vlerësimi 1 dhe 2) nga shumica 
e të intervistuarve.  

Është vënë re se çështjet me më 
pak rëndësi të vlerësuara janë 
p.sh tarifa në rritje e mbetjeve 
urbane apo çështje të tilla si 
përhapja e bimëve jo-vendase. 

Vlen të theksohet se pavarësisht 
se nga shumica në total “Sjellja 
e individit kundrejt mjedisit” 
është parë si shqetësuese në 
pesë vendet e para të listuara, 
kjo rezulton të ketë vlerësimin 
si çështja e pestë krahasuar 
me të zgjedhurat e tjera që 
shpërndahen mes vendeve të 
tjera (1 - 4).

Figura 8: Vlerësimi 1 -  i dhënë për çështjen mjedisore më shqetësuese të perceptuar

Ndotja e ujit të deteve, 
lumenjve, liqeneve dhe 
burimeve nëntokësore 

vlerësohet si çështja më 
shqetësuese për publikun.
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Analiza sipas karakteristikave sociale – demografike:
Nuk ka diferenca të dukshme referuar faktorit socio – demografik. Ky fakt do të shpjegohet në vijim, por 
ka ndryshime mes perceptimeve të intervistuesve në zona urbane dhe ato rurale. 
Ndryshimet ekzistojnë mes çështjes më shqetësuese të renditur si e parë, e cila është vlerësuar me 1 dhe 
5 çështjeve mjedisore kryesore shqetësuese. 

- Mes alternativave të përzgjedhura, të intervistuarit e zonave rurale perceptojnë si pesë çështjet 
kryesore mjedisore më të rëndësishme ato të rendituara në vijim: 

1. Ndotja e ujit  (detet, lumenjtë, liqenet dhe burimet nëntokësore)
2. Ndikimi në shëndetin tonë i kimikateve të përdorura në produktet e përditshme
3. Ndotja e tokave bujqësore (përdorimi i pesticideve, plehrave, etj) 
4. Sjellja e individit kundrejt mjedisit 
5. Degradimi dhe keqpërdorimi  i tokës

- Nga përgjigjet e marra nga këta të intervistuar rezulton si çështje e parë shqetësuese “Ndotja e ujit 
(detet, lumenjtë, liqenet dhe burimet nëntokësore)” e ndjekur nga “Degradimi e keqpërdorimi 
i tokës” dhe “Shterja e burimeve natyrore”. Kjo e fundit nuk është e renditur në pesë kryesoret 
si shumica e opinioneve në zonë rurale, por kur vjen puna si prevalencë e saj në totalin e 
vlerësimeve me 1, rreth 160 persona të intervistuar e kanë konsideruar shumë të rëndësishme, 
ndërsa çështje të tilla si “sjellja e individit kundrejt mjedisit” apo “Ndotja e tokave bujqësore” 
kanë marrë vlerësime të tjera në segmentin nga 2 në 5.  

- Çështje të tilla si tarifa në rritje të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane apo të ujit të 
pijshëm janë renditur si më pak shqetësueset. 

- Grafiku i paraqitur në figurën në vijim qartëson sesi janë perceptuar çështjet kryesore shqetësuese 
mjedisore, si dhe vlerësimin që i është dhënë me 1 secilës prej tyre. 

Figura 9: Çështjet kryesore shqetësuese në zonën rurale

Kjo renditje e shqetësimeve mjedisore në zonat rurale është e pritshme pasi lidhet në mënyrë të 
drejtëpërdrejtë me aktivitetin ditor të banorëve në këto zona dhe të ardhurat e tyre ekonomike. 
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Përgjigjet e marra nga intervistuesit banorë të zonave urbane sjellin 
pothuajse të njëjtat problematika, Ndërkohë që është konstatuar edhe 
një problematikë tjetër e grupuar në pesë kryesoret e krahasuar me 
zonën rurale dhe bëhet fjalë për alternativën “Ndotja e ajrit” duke e 
zëvendësuar  “Degradimin dhe keqpërdorimin e tokës”. Ndonëse nuk 
është paraqitur në figurë, edhe problematika me cilësinë dhe sasinë e 
ujit të pijshëm ishte shumë pranë pesë çështjeve të para, e përzgjedhur 
nga rreth 40% e të intervistuarve nga zonat urbane. 

Si çështje e parë  e vlerësuar si më shqetësuese është “Ndikimi në 
shëndet i kimikateve të përdorura në produktet e përditshme”. Qytetarët shqiptarë kanë filluar të 
humbasin sigurinë në cilësinë e ushqimeve që marrin dhe denoncimi mediatik i rasteve të shpeshta 
flagrante të abuzimeve me substancat kimike në produktet e përditshme ushqimore, ka rritur merakun 
dhe shqetësimin e tyre, por në të njëjtën kohë edhe ndërgjegjësimin. Duke qenë se ndikimi i këtij 
fenomeni ka lidhje të drejtëpërdrejtë me shëndetin, atëherë ky shqetësim është edhe më i prekshëm.

Shumë pranë, me 14.7%, renditet edhe “Ndotja e ujit (detet, lumenjtë, liqenet dhe burimet 
nëntokësore)”.  Ashtu si përgjigjet e marra në zonën rurale, edhe ato të marra në zonën urbane, çështja 
“Shterja e burimeve natyrore” nuk është renditur në pesë më kryesoret e përllogaritur si një mesatare 
e alternativave të përzgjedhura ( Vlerësimi nga 1 në 5) por është ndër çështjet që ka marrë vlerësime si 
çështje prioritare shqetësuese, pra vlerësimin me 1 (rreth 14% e përgjigjeve me vlerësim 1 ).  

Në figurën vijuese, paraqitet grafikisht perceptimi i problematikave shqetësuese mjedisore nga intervistat 
e realizuara në zonën urbane.  

Rreth 50% e publikut janë të 
ndërgjegjshëm se qasja dhe 

sjellja e individit kundrejt 
mjedisit është një çështje 
tjetër e rëndësishme që 

duhet të adresohet për të 
ulur ndikimin e dëmshëm të 

individit dhe shoqërisë në 
mjedis. 
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Në tabelën vijuese jepen çështjet kryesore shqetësuese të perceptuara si të rëndësishme në të gjitha 
qytetet ku është zhvilluar sondazhi. Nëpërmjet kësaj tabele paraqiten jo vetëm shqetësimet e ndryshme 
të banorëve në varësi të tipologjisë së qytetit, por gjithashtu dalin edhe më shumë në pah problematikat 
e përbashkëta që shqetësojnë banorët kudo në këto qytete. 

  

Figura 10:  Çështjet kryesore shqetësuese në zonën urbane
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Edhe në qytetet e vogla prevalon “Ndotja e Ujit (detet, lumenjtë, liqenet, burimet nëntokësore)”.  Në 
qytetet Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Tiranë dhe më pak Vlorë, banorët janë të shqetësuar për të gjitha 
çështjet mjedisore në një masë mesatare mbi 25%. Ato përfaqësojnë gjithashtu qytetet më të mëdha në 
vend, më të urbanizuara dhe me lëvizje të larta demografike. 

Intensiteti më i madh i përditshmërisë dhe shtimi i zonave të reja te banimit në këto qytete, i bën banorët 
më të prekshëm nga shqetësimet e ndryshme mjedisore. 

Aspektet gjinore:

- Ka një ndryshim mes perceptimit sipas gjinisë. Femrat konsiderojnë ndotjen e ajrit si problem 
shqetësues por si të parë rendisin ndikimin në shëndet të kimikateve të përdorura në jetën 
e përditshme. Ndryshe nga gratë, meshkujt sjellin në vëmendje “degradimin e tokës dhe 
keqpërdorimin e saj” në pesë problematikat kryesore, ndërsa si problem të parë shohin “ndotjen 
e ujit (detet, lumenjtë, liqenet, burimet nëntokësore)”. 

Në qytetet më të mëdha 
në vend, më të urbanizuara 

dhe me lëvizje të larta 
demografike, banorët janë 
të shqetësuar për të gjitha 
çështjet mjedisore në një 
masë mesatare mbi 25%.  
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Ky grupim pyetjesh ka për qëllim të nxjerrë në pah sesa i rëndësishëm 
është mjedisi për shqiptarët në përballje me zhvillimin ekonomik, çfarë 
ata dëshirojnë të bëjnë për të mbrojtur mjedisin si dhe çfarë bëjnë 
aktualisht ata vetë për ta mbrojtur atë. 

5.1 Opinioni personal për mjedisin

5.1.1 Rëndësia e mbrojtjes së mjedisit
- Publiku shprehet se mbrojtja e mjedisit duhet të ketë më shumë prioritet edhe pse është një 

pengesë për rritjen ekonomike

Të intervistuarve u kërkohet mendim për pohimet në lidhje me mbrojtjen e mjedisit kundrejt prioritetit 
ekonomik sipas këndvështrimit personal. Sipas përgjigjeve, 68.2 % e publikut mendojnë se “Mbrojtja e 
mjedisit duhet të ketë më shumë prioritet edhe pse është një pengesë për rritjen ekonomike” ndërsa 
32.8 % mendojnë se “Rritja ekonomike duhet të ketë më  shumë prioritet edhe pse mjedisi vuan pasojat 
e kësaj rritje”. 

Figura 11: Mbrotja e mjedisit vs Rritja ekonomike dhe këndvështrimi urban dhe rural

5. MJEDISI NË JETËN E PËRDITSHME 
    DHE NË EKONOMI

Mbrojtja e mjedisit ka 
rëndësi dhe duhet ti jepet 
më tepër përparësi, edhe 

pse publiku gjykon se 
konsiderohet si një pengesë 

për rritjen ekonomike në 
vend.   

Edhe në qytet më shumë se dy të tretat e të intervistuarve i japin prioritet mjedisit krahasuar me 
ekonominë. 
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- Në këndvështrimin socio – demografik, mbrojtja 
e mjedisit shihet si prioritet për të gjithë publikun 
pa diferencime të mëdha në gjini, moshë apo 
vendbanim, edhe pse vlen të theksojmë disa prej 
shifrave në këtë këndvështrim. Në zonat urbane më 
shumë se dy të tretat e të intervistuarve (70.4%) i 
japin prioritet mjedisit krahasuar me ekonominë, 
ndërsa në zonat rurale kjo shifër arrin 59.1%.  

- Grupmoshat nën 45 vjeç kanë një ndjeshmëri pak 
më të lartë se grupmoshat e tjera për mbrojtjen e 
mjedisit kundrejt rritjes ekonomike. 

- Mbrojtja e mjedisit është shumë e 
rëndësishme për shqiptarët 

Më shumë se gjysma e të intervistuarve, 725 prej 
tyre (53.3%) e konsiderojnë mbrojtjen e mjedisit 
shumë të rëndësishme. Ndërkohë, në shumatoren 
prej 1,285 pra rreth 94.5% e të intervistuarve, e 
vlerësojnë mbrojtjen e mjedisit të rëndësishme 
duke përzgjedhur alternativat “shumë e 
rëndësishme“, “mjaftueshëm e rëndësishme” dhe 
“e rëndësishme”. 

Ky unanimitet në opinionin publik për sa i përket 
rëndësisë së mbrojtjes së mjedisit është i shprehur 
në çdo qytet ku është zhvilluar sondazhi. Diferenca 
të vogla mund të jenë në intensitetin e të shprehurit 
sipas përshkallëzimit të alternativave në segmentin 
“shumë e rëndësishme dhe rëndësishme” nga 
grupime të veçanta. 

Figura 12: Këndvështrimi sipas grup-moshave në 
lidhje me mbrojtjen e mjedisit kundrejt rritjes 

ekonomike 

Figura 13: Rëndësia e mbrojtjes së mjedisit

Analiza sipas karakteristikave sociale – demografike:
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Analiza sipas karakteristikave socio – demografike:

Nuk vërehen diferenca të dukshme në faktorin socio-demografik. 

- Nga analiza është vënë re se rreth 58% e grupmoshës deri në 18 vjec, e shikojnë si “shumë të 
rëndësishme” mbrojtjen e tij  krahasuar me 46 % të të intervistuarve mbi 65 vjec. 

- Sipas zonave, të intervistuarit në qytet e shohin shumë të rëndësishme mbrojtjen e mjedisit. 
- Sipas raportit gjinor, diferenca nuk është e dukshme pasi nga përgjigjet rezulton se si për gratë 

edhe për burrat mbrojtja e mjedisit është shumë e rëndësishme. 
Pra sikurse shihet, përgjigjet janë tepër homogjene sipas kategorive socio-demografike, por nëse i 
referohemi grupimeve të të intervistuarve bazuar në faktorët e tjerë të lidhur me sjelljen se si ndikojmë 
apo ndikohemi nga mjedisi, sikurse jemi shprehur në pjesën e parë të këtij sondazhi, vihen re tendencat 
si më poshtë: 

Shumë e 
rëndësishme

Mjaftueshëm 
e rëndësishme E rëndësishme Totali i 

rëndësisë

Shqipëria 53.3% 15.8% 25.4% 94.5%
Gjendja e mjedisit ndikon në cilësinë e jetës     
Ndikon shumë dhe mjaftueshëm(1-3) 57% 17% 26% 100%
Ndikon pak ose aspak (4-5) 15% 7% 32% 54.0%
Blerje e produkteve ekologjike1     
Bie dakord për t`i blerë 61.7% 17.1% 19.4% 98.1%
Jo shumë e aspak dakord për t`i blerë 24.1% 10.5% 47.3% 82.0%
Sjellja individuale me aktivitete në ndihmë të 
mjedisit2

    

Shumë aktivitete 83.1% 7.9% 9.0% 100.0%
Mjaftueshëm 64.5% 15.2% 18.5% 98.3%
Pak 37.7% 20.8% 36.0% 94.5%
Aspak 34.9% 10.5% 26.7% 72.1%

Të anketuarit që kanë më shumë gjasa për të thënë se mbrojtja e mjedisit është shumë e rëndësishme 
për ta personalisht i grupojmë në dy kategori: 

• Të anketuarit që janë tepër të ndjeshëm ndaj cilësisë së mjedisit (ata që i përjetojnë efektet 
e problemeve mjedisore drejtëpërdrejtë në cilësinë e tyre të jetës), përfaqësojnë 57% të të 
anketuarve.

• Të anketuarit që kanë ndërmarrë veprime konkrete në muajt e fundit për arsye mjedisore duke 
përfshirë edhe dakortësinë për blerjen e produkteve ekologjike, të cilët i quajmë pragmatistët8 e 
mjedisit përfaqësojnë përkatësisht 83.1% dhe 61.7% të përgjigjeve se mbrojtja e mjedisit është 
shumë e rëndësishme. 

8  Pragmatizmi mjedisor është një mënyrë unike për të shikuar çështjet e mjedisit, e bazuar në një kulture të gjerë, të hapur dhe të ndryshme ndaj 
mjedisit me dëshirën për të “luftuar për vlerat tona pa cënuar vlerat dhe shpresën e të tjerëve.   (REF: Anthony Weston - Beyond Intrinsic Value: 
Pragmatism in Environmental Ethics)
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Këtu del qartë një ndryshim në intensitetin e mendimit mes anketuesve që janë të ndërgjegjshëm për 
ndikimin e mjedisit dhe atyre që bëjnë zgjedhje të sjelljes për arsye mjedisore. 
Grupi i dytë, sikurse rezulton nga përgjigjet, ka më shumë të anketuar që thonë se mbrojtja e mjedisit 
është shumë e rëndësishme për ta personalisht.

Së fundi, duhet theksuar se edhe ata të anketuar të cilët shprehen se nuk ndiejnë efekte të drejtpërdrejta 
të problemeve mjedisore në jetën e tyre (në total 54.0%) thonë se është e rëndësishme mbrojtja e 
mjedisit. Gjithashtu, ata të cilët nuk kanë marrë asnjë veprim konkret për të mbrojtur mjedisin e tyre në 
muajt e fundit (rreth 72.1%) sërish i japin rëndësi mbrojtjes së tij.

Në përfundim, mund të thuhet se pothuajse i gjithë publiku e konsideron mbrojtjen e mjedisit shumë 
të rëndësishme.  

5.1.2 Ndikimi i mjedisit në jetën e përditshme të qytetarëve   
Publiku shqiptar i jep një rëndësi të madhe mbrojtjes së mjedisit. Siç u paraqit në nën-seksionin e 
mëparshëm ai lidhet në mënyrë të dukshme me përvojat e tyre personale të problemeve mjedisore. Nga 
ana tjetër, ata shprehen në lidhje më efektet e drejtëpërdrejta të tij në jetën e përditshme.

Rreth 97,1% e të anketuarve shprehen se janë “plotësisht dakord” dhe “shumë dakort” duke u pajtuar 
me deklaratën se çështjet mjedisore  kanë efekt të drejtëpërdrejtë në cilësinë e jetës 9së tyre. Vetëm një 
numër i vogël intervistuesish rreth 2,9% nuk pajtohen me këtë deklaratë.  

P. 27/c - Dakortësia me deklaratën
“Çështjet mjedisore kanë një efekt të drejtpërdrejtë në jetën tonë të përditshme”

9  PYETJA 27. Ju lutem, më tregoni se në çfarë mase pajtoheni apo nuk pajtoheni me secilën nga  deklaratat në vijim. – c) Çështjet mjedisore kanë 
një efekt të drejtpërdrejtë në jetën tonë të përditshme

Figura 14: Efekti i drejtpërdrejtë i mjedisit në jetën tonë të përditshme 
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Analiza socio-demografike për këtë çështje nuk tregon dallime të rëndësishme.  Nuk ka asnjë dallim 
të theksuar mes gjinive, mes bashkive apo qytet - fshat përsa i përket vlerësimit të bërë tek ndikimi i 
çështjeve mjedisore në jetën e përditshme. Të anketuarit e grupmoshës nën 18 vjeç zënë numrin më të 
madh të atyre që nuk janë shumë dakort apo aspak dakort me faktin së çështja e mjedisit ka efekte të 
drejtpërdrejta në jetën e tyre. (11 përgjigje nga 40 në total të tilla). Mospajtimi me këtë deklaratë zbehet 
me rritjen e moshës të të intervistuarve.   

 Plotësisht dakort       Aspak dakort

Rezultati kombëtar - Shqipëria 38.8% 1.0%

Mbrojtja e mjedisit  

Shumë e rëndësishme 47.8% 0.0%

Jo shumë e rëndësishme 20.3% 4.7%

Aspak e rëndësishme 18.2% 0.0%

Sjellja individuale me aktivitete në ndihmë të 
mjedisit 10

 

Shumë ndryshime pro-mjedisit 47.2% 0.0 %

Mjaftueshëm ndryshime pro-mjedisit 48.1 % 0.0 %

Aspak ndryshime pro-mjedisit 18.6% 1.2%

Perceptimi i çështjeve 
mjedisore në jetën e 
përditshme duket se 
nënkupton një mbështetje 
më të madhe për 
mbrojtjen e mjedisit dhe 
njëkohësisht më shumë 
gjasa për ndryshimin e 
sjelljeve individuale.

Megjithatë,  analiza shtesë zbulon disa kontraste të vogla sipas 
ndjeshmërisë mjedisore të anketuarve dhe ndryshimit të sjelljes e 
mënyrës së konsumit; 

•	 47.8% e atyre që thonë se mbrojtja e mjedisit është shumë 
e rëndësishme, përjetojnë efektet e çështjeve mjedisore në 
jetën e përditshme, kundrejt 18.2 % të pjesës tjetër që mund 
të klasifikohet si indiferente në këtë drejtim.

•	 47.9% e atyre që kanë bërë shumë ndryshime në sjellje, 
zakone dhe mënyrën e konsumit në pesë vitet e fundit për 
të ndihmuar mbrojtjen e mjedisit gjithashtu e përjetojnë si 
ndikim të rëndësishëm në jetën e përditshme, ndërkohë 
edhe 18.6% e atyre që nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim, e 
perceptojnë të rëndësishëm ndikimin e çështjeve mjedisore 
në jetën e përditshme.

  10 PYETJA 26. Duke menduar për konsumin, sjelljet dhe zakonet tuaja në pesë vitet e fundit, ju keni bërë ndryshime të mëdha, ndryshime të 
vogla apo aspak për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit?
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5.1.3 Përgjegjësia personale kundrejt përgjegjësisë së ndotësve më të mëdhenj
Nga analiza vijuese, është e qartë se qytetarët i japin rëndësi të madhe mbrojtjes së mjedisit. Kjo është e 
lidhur me perceptimin e ndikimit të problemeve mjedisore në jetën e tyre të përditshme dhe në cilësinë 
e jetës. 

Në vijim të kësaj është tepër me interes të hulumtohet mbi opinionin e publikut për të parë sesa ai e 
ndjen veten të përgjegjshëm dhe të disponueshëm për t`ju përgjigjur sfidave të mjedisit. Si mendojnë ata 
në lidhje me përgjegjësit kryesor, cilët do të jenë përgjegjës? 

Të anketuarve, ju paraqitën dy deklarata në lidhje me rolin e korporatave dhe industrive ndotëse për 
të qenë përgjegjëse në mbrojtjen e mjedisit si dhe rolin e individit duke përzgjedhur masën në të cilën 
mendojnë se publiku në përgjithësi mund të luajë një rol në mbrojtjen e mjedisit në vendin tonë.

P.27- a dhe c Ju lutem, më tregoni se në çfarë mase pajtoheni apo nuk pajtoheni 
me secilën nga deklaratat në vijim: 

Figura 15: Përgjegjësia individuale kundrejt përgjegjësisë së ndotësve të mëdhenj

Publiku i gjerë ka tendencë për të parë mbrojtjen e mjedisit si një përgjegjësi të madhe të ndotësve por 
edhe vetë individëve.  Rreth 95,7% pajtohen se si individë mund të luajnë një rol në mbrojtjen e mjedisit 
në vend dhe 98,6% mendojnë se përgjegjësia është e ndotësve më të mëdhenj.  
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Pra, një shifër e lartë për të dy rastet, sidomos për përgjegjësinë që ndihet nga individi, por vihet re edhe 
opinioni masiv i ngarkimit të përgjegjësisë tek ndotësit, duke mbështetur parimin “ndotësi paguan”, por 
në të dy rastet duke e perceptuar edhe veten si ndotës. 
Në qytetet të cilat kanë ndotje industriale, qytetarët e kanë “dalluar” veten nga përgjegjësia e ndotësit.

Nuk ka asnjë qytet ku të rezultojë se individi duhet të ketë më shumë përgjegjësi apo të luajë një rol më të 
lartë sesa ndotësit e mëdhenj. Në 14 bashki nga 24, përgjegjësia është parë si e barabartë. Peshkopia dhe 
Patosi janë qytetet të cilat ngarkojnë me më shumë përgjegjësi ndotësit e mëdhenj për të kompensuar 
dëmin mjedisor që shkaktojnë. 

Analiza e faktorëve socio-demografik si dhe kategoritë shtesë nga përgjigjet e marra nga anketuesit:
Pavarësisht nga niveli arsimor i të anketuarve, informimi mbi çështjet mjedisore apo ndjeshmëria dhe 
sjellja pro-mjedisore që kanë, përgjigjet e anketuesve janë unanimisht për të mbështetur parimin 
“Ndotësi paguan”. 

Diferencat në qëndrimet e tyre, përkrah ndotësve të mëdhenj apo vetë qytetarëve, janë shumë të vogla 
dhe dakortësia që të dy palët duhet të paguajnë dhe luajnë një rol në mbrojtjen e mjedisit, shkojnë 
gjithmonë mbi 90%.  Edhe në rastet kur të anketuarit janë të pa informuar mbi çështjet mjedisore, nuk e 
konsiderojnë të rëndësishme mbrojtjen e mjedisit dhe nuk kanë ndërmarrë asnjë sjellje pro-mjedisore, 
sërish mbi 50% e tyre e konsiderojnë qytetarin aktor të rëndësishëm të mbrojtjes mjedisore.
 

Mbrojtja e mjedisit është 
një përgjegjësi e madhe si 
e ndotësve industrialë por 
edhe vetë individëve. 
  Vlera e edukimit mjedisor 
qytetar dhe si pasojë qasja 
pro-mjedisore individuale 
është po aq e rëndësishme 
sa dhe masat ligjore dhe 
politike për të kontrolluar 
ndotësit industrialë në 
ruajtjen dhe mbrojten e 
mjedisit.
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Në vijim një tabelat referuar kësaj pyetje11 për perceptimin e qyteteve të ndryshme: 

Qytetet Ndotësit e mëdhenj duhet 
të jenë përgjegjës duke 
kompensuar për dëmin 
mjedisor që shkaktojnë

Ju mund të 
luani një rol 

në mbrojtjen 
e mjedisit në 
vendin tuaj

Diferenca mes 
ndotësve dhe individit

Berat 100.0% 100.0% 0.0%

Delvinë 100.0% 100.0% 0.0%

Durrës 97.4% 94.9% 2.6%

Elbasan 96.3% 93.8% 2.5%

Ersekë 100.0% 100.0% 0.0%

Fier 96.7% 93.3% 3.3%

Gjirokastër 100.0% 96.3% 3.7%

Konispol 100.0% 100.0% 0.0%

Koplik 100.0% 100.0% 0.0%

Korçë 100.0% 100.0% 0.0%

Krujë 100.0% 100.0% 0.0%

Kukës 100.0% 100.0% 0.0%

Lezhë 100.0% 100.0% 0.0%

Patos 100.0% 90.0% 10.0%

Peqin 100.0% 100.0% 0.0%

Peshkopi 100.0% 85.0% 15.0%

Pogradec 100.0% 100.0% 0.0%

Polican 100.0% 100.0% 0.0%

Rreshën 100.0% 100.0% 0.0%

Sarandë 100.0% 95.8% 4.2%

Shkodër 100.0% 92.7% 7.3%

Shqipëria 98.6% 95.7% 2.9%
Tepelenë 100.0% 100.0% 0.0%

Tiranë 98.6% 96.2% 2.4%

Vlorë 96.5% 91.8% 4.7%

Tabela 2: Perceptimi i diferencës mes ndotësve dhe individit

 11  PYETJA 27. Ju lutem, më tregoni se në çfarë mase pajtoheni apo nuk pajtoheni me secilën nga  deklaratat në vijim.                      
A. Ndotësit e mëdhenj duhet të jenë përgjegjës duke kompensuar për dëmin mjedisor që shkaktojnë;
B. Ju mund të luani një rol në mbrojtjen e mjedisit në vendin tuaj
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Sërish mund të interpretojmë midis ndryshimeve të vogla në qëndrimet që paraqet tabela:

 % e përgjigjeve që janë dakort Ndotësit e mëdhenj duhet të jenë 
përgjegjës duke kompensuar për 

dëmin mjedisor që shkaktojnë

Ju mund të luani një rol në mbrojtjen e 
mjedisit në vendin tuaj

Shqipëria 98.6% 95.7%
Arsimi
Fillor 100.0% 90.4%
8-9 vjecar 96.9% 91.2%
I mesëm 98.7% 97.2%
Universitar 98.8% 96.2%
Pas universitar 99.2% 98.4%
Informimi për çështjet e mjedisit12

I informuar 98.7% 98%
I painformuar  97.90% 85%

Mbrojtja e mjedisit13

Shumë e rëndësishme 98.90% 96.80%
Jo shumë e rëndësishme    95.3% 76.6%
E parëndësishme 90.9% 45.5%

Sjellja individuale me aktivitete në ndihmë të mjedisit 14

Shumë 98.9% 100.0%
Mjaftueshëm 99.1% 98.6%
Pak 98.8% 96.0%
Aspak 90.7% 72.1%

•	 Të anketuarit që kanë arsim të mesëm dhe të lartë duken se besojnë më shumë në përgjegjësinë 
individuale. Ky model nuk duket të jetë i njëjtë për përgjegjësinë e ndotësve të mëdhenj, pasi 
p.sh njerëzit me arsim të ulët i ngarkojnë 100% përgjegjësinë këtyre të fundit dhe po kështu 
mendojnë edhe 99.2% e të anketuarve me arsim pasuniversitar.

 
• Të anketuarit që ndihen të informuar kryesisht mendojnë se ndotësit e mëdhenj duhet të jetë 

përgjegjës por duke e parë veten në një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit në vend. 
Ndërkohë, ata që thonë se janë të painformuar në lidhje me çështjet e mjedisit e konsiderojnë 
veten më pak përgjegjës për të luajtur një rol krahasuar me përgjegjësinë që u ngarkojnë 
ndotësve.

12  PYETJA 11. Në përgjithësi, a mendoni se ju jeni shumë i informuar për çështjet e mjedisit?
13  PYETJA 7. Sa e rëndësishme është mbrojtja e mjedisit për ju personalisht?
14  PYETJA 26. Duke menduar për konsumin, sjelljet dhe zakonet tuaja në pesë vitet e fundit, ju keni bërë ndryshime të  mëdha, ndryshime të   
                            vogla apo aspak për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit?
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• Është i spikatur fakti se ata, të cilët mendojnë se mbrojtja e mjedisit është e rëndësishme, e 
shohin këtë një përgjegjësi si për ndotësit e mëdhenj dhe për individët gati pothuajse sa rezultati 
kombëtar. Sa më indiferentë të jenë njerëzit ndaj rëndësisë së mbrojtjes së mjedisit, aq më pak 
rol kërkojnë të luajnë.  Më pak se gjysma e tyre mendojnë që një individ mund të bëjë një 
ndryshim në mbrojtjen e mjedisit.

• Së fundi, shohim se pragmatistët e mjedisit, ata të cilët kanë pësuar ndryshime në sjelljet e veta 
gjatë pesë vjeçarit, kanë logjikisht më shumë të ngjarë që të besojnë në mundësitë e individëve 
për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit. Kjo është e shprehur në masën 100%.

Si konkluzion mund të themi se të anketuarit të cilët kanë arsim të lartë, kanë më shumë informacion  në 
lidhje me çështjet e mjedisit dhe mund të klasifikohen si të ndjeshëm apo pragmatistë mjedisore  dhe 
kanë më shumë gjasa për të rënë dakord se ‘individët mund të luajë një rol në mbrojtjen e mjedisit’. 
Megjithatë, nuk ka dallime të mëdha në lidhje me opinionin se, ndotësit e mëdhenj duhet të jenë 
përgjegjës duke kompensuar për dëmin mjedisor që shkaktojnë. 

5.2  Sjelljet pro-mjedisore
Në nën-seksionet e mësipërme u analizua sjellja personale e individit dhe qëndrimi i tij kundrejt 
mjedisit, ndërsa në vijim do të jepet më shumë informacion në lidhje me veprimet konkrete që qytetarët 
ndërmarrin për mbrojtjen e mjedisit. 

5.2.1 Veprimet e ndërmarra për arsye mjedisore
Të anketuarve ju paraqit një listë me trembëdhjetë sjellje miqësore10 me mjedisin (që ndihmojnë në uljen 
e gjurmës ekologjike11) dhe u pyetën se cilën prej tyre kishin kryer në muajt e fundit.  
Përzgjedhja u kufizua në pesë sjellje miqësore mjedisore dhe në vijim jepen tre më kryesoret.   

- Zgjedh një mënyrë miqësore për të udhëtuar (në këmbë, me biçikletë, transport publik) 
76.4% e përzgjedhur nga 1039 të anketuar

- Reduktimi i konsumit të energjisë elektrike (duke blerë pajisje që harxhojnë pak energji) 
70,2% e përzgjedhur nga 955 të anketuar

- Reduktimi i konsumit të tepërt të ujit 
63,5% e përzgjedhur nga 863 të anketuar

10 PYETJA 25 A keni bërë ndonjë nga aktivitetet e mëposhtëm për arsye mjedisore, muajt e fundit?
(Tregoni alternativat – lexoni –vlerësoni nga 1-5, ku me 1 shënoni alternativën e parë të cilin zgjedh e kështu me radhë deri tek i pesti - Maks. 5 
përgjigje)

11 Aktivitetet njerëzore konsumojnë burimet dhe prodhojnë mbetje. Me rritjen e popullsisë rritet edhe konsumi global, prandaj  është thelbësore 
që të matet kapaciteti i natyrës për të përmbushur këto kërkesa. Gjurma ekologjike është shfaqur si një prej masave kryesore në botë të kërkesës 
së njeriut mbi natyrën. Ref. Global Footprint Network
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Figura 16: Sjelljet miqësore me mjedisin të përzgjedhura nga qytetarët e intervistuar

Gjithashtu, anketuesve ju kërkua që krahas përzgjedhjes të vlerësonin nga 1 në 5 ku me 1 do të tregojnë  
aktivitetin e parë që u vjen ndër mend. 

Nga totali i intervistave, aktiviteti që ka marrë më shumë vlerësimin 1, nga rreth 34.4% e të intervistuarve  
është “Zgjedh një mënyrë miqësore për të udhëtuar (në këmbë, me biçikletë, transport publik) i ndjekur nga 
“Përdor më pak makinën time” nga rreth 20.5% e të intervistuarve.   

Aktivitetet e përzgjedhura për arsye mjedisore, tregojnë veprime konkrete dhe aktive të vetë individit dhe 
mund të themi së udhëhiqen nga kriteri i kursimit dhe trendi i kohës, si çmimet në rritje të karburantit 
dhe energjisë etj.  

Në grafikun më poshtë, alternativa “zgjedh një mënyrë miqësore me mjedisin për të udhëtuar”, është 
përzgjedhur nga një numër i madh përgjigjesh të dhëna nga të anketuarit që kanë refuzuar/nuk u 
janë përgjigjur pyetjes. E njëjta gjë varion edhe me alternativat e tjera të renditura në krye të listës së 
aktiviteteve. 
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Nga grafiku kuptojmë se nuk ka dallim të dukshëm të përdorimit të mënyrave apo mjeteve miqësore me 
mjedisin për të udhëtuar në përzgjedhjet mes të anketuarve pavarësisht  të ardhurave të ndryshme që 
disponojnë. Vihet re se edhe personat me të ardhura të larta përdorin transport publik, udhëtojnë më 
këmbë apo me biçikletë, sikurse të tjerët me të ardhura më të ulëta.  

Nga ana tjetër vihen re nisma vetjake siç është ndarja e mbetjeve për riciklim e cila është e përzgjedhur 
nga 395 të anketuar , pra nga rreth 29% e totalit të përgjigjeve. Të anketuarit që kanë zgjedhur këtë 
alternativë janë banorë të bashkive sipas grafikut në vijim. 

Figura 18: Realizimi i ndarjes së mbetjeve në riciklim sipas përgjigjeve të dhëna në bashki të ndryshme

Figura 17: Të ardhurat dhe alternativat e udhëtimit në këmbë, me biçikletë, transport publik
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Është e vështirë të bësh një krahasim të përzgjedhjeve mes të anketuarve me të ardhura të ndryshme 
për të parë se si është përzgjedhur “ndarja e mbetjeve për riciklim”. Edhe në këtë krahasim një numër i 
madh përgjigjesh është dhënë nga të anketuar që nuk janë përgjigjur/kanë refuzuar informacionin për 
të ardhurat e tyre. 
Perceptimi i angazhimit vetjak në ndihmë të mbrojtjes së mjedisit i cila ka sjellë ndryshime konkrete në 
konsum, sjellje dhe zakone në pesë vitet e fundit të të anketuarve vijon të jetë12.

P. 26 Duke menduar për konsumin, sjelljet dhe zakonet tuaja në pesë vitet e fundit, ju keni bërë ndryshime të 
mëdha, ndryshime të vogla apo aspak për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit?

   Shumë Mjaftueshëm Pak Aspak Nuk e di/Refuzoj

Përgjigjet në   % 6.8 42.5 37.2 6.3 7.2

Përbërja e këtyre ndarjeve mund të përshkruhet bazuar në veprimtaritë e përzgjedhura më lart, por një 
analizë me detaje e cila do të nxjerrë në pah se cili do të jetë një përcaktim i “aktivistit mjedisor” do të 
vijojë sipas karakteristikave socio-ekonomike: 

 Shumë Mjaftueshëm Pak Aspak
Shqipëria 6.80% 42.50% 37.20% 6.30%

Gjinia 
Femër 6.5% 45.3% 36.3% 5.8%
Mashkull 6.6% 39.6% 38.1% 6.9%
Grupmosha
≤ 18 vjeç 9.8% 47.8% 35.4% 4.0%
19-29 vjeç 6.0% 44.8% 39.0% 4.1%
30-44 vjeç 6.9% 47.7% 34.0% 7.2%
45-64 vjeç 4.6% 36.1% 38.4% 7.9%
≥ 65 vjeç 4.3% 28.6% 41.4% 10.7%
Arsimi
Fillor  23.1% 50.0% 19.2%
8-9 vjeçar 0.4% 8.8% 33.6% 39.4%
I mesëm 0.2% 5.7% 39.1% 39.4%
Universitar 0.0% 5.8% 50.0% 34.9%
Pas universitar 11.4% 56.9% 26.8% 1.6%

Informimi mjedisor
I informuar 7.8% 48.0% 36.3% 3.7%
I painformuar  0.8% 16.8% 42.0% 18.9%

12 PYETJA 26 Duke menduar për konsumin, sjelljet dhe zakonet tuaja në pesë vitet e fundit, ju keni bërë ndryshime të mëdha, ndryshime të 
vogla apo aspak për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit? 
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Një person, i cili ka bërë “Shumë” ose “Mjaftueshëm” ndryshime në sjellje e konsum për arsye 
mjedisore në muajt e kaluar, ka karakteristikat më poshtë. Ai/ajo ka të ngjarë të jetë: 

• Femër, mashkull;
• Grupmosha nën 44 vjeç;
• Duke u arsimuar dhe/ose i mirë arsimuar;
• I mirë informuar për çështjet e mjedisit.

Një person i cili ka tendencën që të mos kryejë veprime pro-mjedisore apo të mos ketë pësuar asnjë 
ndryshim në sjellje këto vitet e fundit ka karakteristikat më poshtë. Ai/ajo ka të ngjarë të jetë:

• I moshuar;
• Me pak vite i arsimuar;
• Ndihet i painformuar për çështjet e mjedisit.

Atributet e grupit të fundit mund të jenë të lidhura ngushtë me statusin socio-ekonomik të të anketuarve.   

Figura 19: Gatishmëria për të blerë produkte 
ekologjikisht mjedisore

5.2.3 Gatishmëria përballë veprimit
Në pyetësor ka një pyetje e cila lidhet me 
gatishmërinë nëse qytetarët do të jenë gati për të 
blerë produktet ekologjikisht miqësore13, edhe në 
qoftë se ato do të kushtonin disi më shumë. 

Afërsisht një e katërta  (24.6%) pajtohen plotësisht 
me pohimin se ata do të jenë të gatshëm për të 
blerë këtë produkt, pjesa tjetër në shumë se 50% 
pohojnë të jenë “shumë dakort” dhe “dakort”. Më 
shumë se një e pesta nuk janë të gatshëm për të 
ndryshuar zakonet e konsumit në këtë drejtim.

13  Produkt ekologjikisht miqësor me mjedisin, mjedis miqësor, 
natyrë miqësore dhe e gjelbër janë pretendime të marketingut të cilat 
ju referohen mallrave dhe shërbimeve, ligjeve, udhëzimeve dhe poli-
tikave që shkaktojnë ndikim të reduktuar, minimal, ose asnjë të keqe, 
mbi ekosistemet apo mjedisin.
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Grafiku i mësipërm paraqet vetëm rastet e përgjigjes “plotësisht darkort” me blerjen e produkteve 
ekologjikisht miqësore dhe vihet re se ata me të ardhura mesatare janë më të gatshëm.
Në seksionin më sipër, u shpjeguan disa nga veprimtaritë kryesore që të anketuarit kishin kryer sipas një 
liste alternativash. Një nga alternativat kishte të bënte me: a) blej produkte ekologjikisht miqësore me 
etiketë mjedisi. Kjo alternativë u zgjodh nga afërsisht 32.9 % e të anketuarve.  

Nga kombinimi i përzgjedhjes së këtij aktiviteti me dëshirën për ta blerë këtë produkt, u gjenerua tabela:

Blerja e produkteve ekologjikisht miqësore

Dëshirë dhe 
veprim

Dëshirë por jo 
veprim

As dëshirë as 
veprim

% e të anketuarve 36.7% 51.70% 11.7%

Pra rreth 36,7% e të intervistuarve janë gati të blejnë produkte ekologjikisht miqësore dhe rreth 32.9% 
e tyre i kanë bërë blerjet muajt e fundit. Ndërsa 51,7% kanë dëshirë, por akoma nuk kanë kryer asnjë 
blerje të tillë. 

Figura 20: Gatishmëria për të blerë produkte ekologjikisht mjedisore referuar të ardhurave



Raport Studimi “Perceptimi i Publikut për Mjedisin në Shqipëri” 47

Gjendja e mjedisit luan një rol të rëndësishëm në jetën e qytetarëve dhe ata vetë e pranojnë këtë 
sikundër u paraqit në seksionet më sipër. Ky seksion sjell analiza në sferën publike duke shqyrtuar së 
pari, se si mjedisi është i pozicionuar në mes të faktorëve të tjerë që ndikojnë në jetën e përditshme; së 
dyti, mënyrat e preferuara, të tilla si kufizime apo stimuj, që duhet të merren për trajtimin e problemeve 
mjedisore; dhe në fund mbrojtjen ligjore duke përfshirë në mënyrë të veçantë rolin e Qeverisë dhe të 
Bashkimit Evropian në mbrojtjen e mjedisit.

6.1 Qasja  - Zhvillimi i qendrueshëm - Mjedisi në vendimmarrje
Një shoqëri e qendrueshme është një shoqëri, zhvillimi i të cilës plotëson nevojat e brezit të sotëm 
pa kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre, një shoqëri e mirë 
balancuar në të cilën çdo njeri ka mundësinë të zhvillojë veten në liri dhe në harmoni me mjedisin.14   
Shoqëria e qëndrueshme, mbështetet në dy koncepte:

a) Në konceptin e nevojave, në mënyrë të veçantë nevojat thelbësore të botës së varfër, të cilave 
duhet t’i jepet prioritet thelbësor; dhe

b) ideja e kufizimeve të vendosura nga gjendja e teknologjisë dhe organizimit shoqëror në aftësinë 
e mjedisit për të përmbushur nevojat e tanishme dhe të ardhshme. 15

6.1.1  Faktorët që ndikojnë në cilësinë e jetës
Një nga idetë kryesore të konceptit të zhvillimit të qendrueshëm 16 është se si faktorëve të mjedisit 
dhe faktorëve social duhet t’u jepet konsideratë e barabartë me faktorët ekonomikë në momentet e 
vendimmarrjes. Gjithashtu, këto tre faktorë janë komponentë të pandashëm dhe të ndërvarur në 
progresin e  njerëzimit. Pra, ruajtja e ekuilibrit të brishtë mes nevojës njerëzore për përmirësimin e 
jetesës dhe ndjenja e mirëqenies në njërën anë, dhe ruajtjen e burimeve natyrore dhe ekosistemeve, në 
të cilën ne dhe brezat e ardhshëm varemi.

14 Ref. Përkufizimit të Komisionit të Brundtland
15  Ref. IISD-International Institute for Sustainable Development
16 Zhvillimi i qëndrueshëm është zhvillimi ekonomik që kryhet pa shterimin e burimeve natyrore.  Politikat ndërkombëtare duhet të mbështesin zhvillimin e 
qëndrueshëm.

6. MJEDISI NË JETËN PUBLIKE DHE VENDIM - MARRJE
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Të anketuarit 17janë pyetur se në çfarë mase secili prej këtyre tre faktorëve ndikon në cilësinë e tyre të 
jetës18. Shumica e qytetarëve të intervistuar mendojnë se të tre kanë një ndikim në jetën e tyre. Më 
shumë se 80% , tregojnë se të tre ndikojnë “shumë” ose “disi” në jetën e tyre të përditshme. Faktorët 
ekonomikë (67.0%) janë të parët që perceptohen të kenë shumë ndikim, e ndjekur nga gjendja e mjedisit 
(51.2%).  
Faktorët social renditen të fundit. 
Për të parë krahasimisht këtë rezultat sipas qyteteve, i jemi referuar njërit prej vlerësimeve, “ndikon 
shumë”, ku të anketuarit janë shprehur duke dhënë vlerësimet e tyre për secilin faktor sipas grafikut në 
vijim. 

17  PYETJA 16 Sipas mendimit tuaj, në çfarë mase faktorët e mëposhtëm ndikojnë në cilësinë e jetës?

18 Indeksi e cilësisë së jetës (LQI) është një tregues kompleks social i mirëqenies njerëzore që reflekton jetëgjatësinë me shëndet të mirë dhe 
rritjen e cilësisë së jetës përmes qasjes në të ardhurat.

Figura 21: Ndikimi i faktorëve mjedisor, social dhe ekonomik në cilësinë e jetës
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Në nivel qytetesh, në veçanti në qytete si Erseka, Pogradeci, Lezha e Patosi thonë se perceptojnë si të 
rëndësishme në cilësinë e jetës faktorin mjedisor duke e vlerësuar me masën maksimale “shumë”.

Figura 22: Ndikimi i faktorëve mjedisor e social – ekonomik në cilësinë e jetës sipas qyteteve

Shënim: 
Nga 1360 të intervistuar, një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë vlerësuar me “ndikon shumë” për secilin faktor. Në vijim 
informacioni për secilën: 

a) Faktori ekonomik ndikon shumë në cilësinë e jetës është përzgjedhur nga 911 të anketuar;
b) Gjendja e mjedisit ndikon shumë në cilësinë e jetës është përzgjedhur nga 697 të anketuar;
c) Faktori social ndikon shumë në cilësinë e jetës është përzgjedhur nga 501 të intervistuar. 
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6.1.2 Politikat mjedisore: një nxitje apo një 
pengesë për progresin e vendit tonë?

Qytetarët mendojnë se faktorët mjedisorë dhe 
ekonomike ndikojnë në cilësinë e jetës së tyre 
në një masë të madhe dhe gati të barabartë. 
Të anketuarit janë pyetur më tej në lidhje se si 
marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy faktorëve duhet 
të menaxhohen në fushën e vendimmarrjes. 
Qëllimi i këtyre pyetjeve është për të vërtetuar nëse 
të anketuarit konsiderojnë se ndjekja e politikave 
mjedisore pengon performancën ekonomike apo i 
jep një nxitje asaj.
Pyetja në lidhje me masat politike19 për të pasur 
një rritje ekonomike të vendit u jep mundësi të 
anketuarve që të japin opinionin e tyre dhe masën 
e pajtimit me to. Gjithashtu, të intervistuarve i 
është dhënë mundësia të shprehen edhe kundrejt 
investimeve përkatëse që institucionet publike20 
ndërrmarrin dhe si duhen konsideruar ato nga 
këndvështrimi i publikut. Perceptimi në shifra 
shpjegohet në grafikët në vijim:

Rreth 44.8% e të anketuarve kanë tendencë për 
t’u identifikuar me pohimin se “Përdorimi efikas i 
burimeve natyrore mund të nxisë rritjen ekonomike 
të vendit” dhe 55.0% e tyre mbështesin strategjinë 
e zhvillimit ku institucionet publike duhet të marrin 
në konsideratë më shumë investime  që shkojnë 
për çështjet e mjedisit, sesa çështje për përfitime 
ekonomike” .

6.1.3 Matja e progresit të vendit
Më shumë se dy të tretat e të intervistuarve, 69.1% 
e tyre, mendojnë se progresi i vendit bazohet në 
mënyrë të barabartë në kriteret sociale, mjedisore 
dhe ekonomike duke mbështetur kështu parimet e 
Zhvillimit të Qëndrueshëm.
19 PYETJA 17. Deri në çfarë mase pajtoheni apo jo me pohimet e 
mëposhtme? 
1- Mbrojtja e mjedisit mund të nxisë rritjen ekonomike të vendit
2 - Përdorimi efikas i burimeve natyrore mund të nxisë rritjen 
ekonomike të vendit

20  PYETJA 28. Duke menduar për shpenzimet dhe investimet e 
pushtetit qëndror dhe vendor në vendin tonë, cila prej  dy deklaratave 
të mëposhtme i përafrohet më shumë pikëpamjes suaj?

 

Figura 23: Perceptimi në shifra i masave politike

Figura 24:  Perceptimi i shpenzimeve dhe investimeve 
në vend

Figura 25: Matja e progresit të vendit sipas 
perceptimit publik
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Sipas karakteristikave social demografike nuk rezulton të ketë diferenca të mëdha në perceptim.  
Njerëzit më të rinj në moshë dhe ata me më shumë arsimim kanë tendencë më të madhe për të 
përzgjedhur në mënyrë të barabartë në kriteret sociale, mjedisore dhe ekonomike.    

 Kryesisht në kriteret 
ekonomike, si rritja ekonomike 
(GDP-Produkti Kombëtar Bruto)

Në mënyrë të 
barabartë në kriteret 

sociale, mjedisore dhe 
ekonomike

Kryesisht në 
kriteret sociale 
dhe mjedisore

Qytetet 21.90% 69.10% 9%

Gjinia    

Femër 22.00% 68.20% 9.80%

Mashkull 21.80% 70.10% 8.10%

Grupmoshat    

≤ 18 vjec 17.50% 71.70% 10.80%

19-29 20.00% 72.40% 7.60%

30-44 24.50% 67.30% 8.20%

45-64 23.20% 66.60% 10.30%

 ≥65 vjec 27.10% 65.70% 7.10%

Arsimi    

Fillor 40% 46% 13%

8-9 vjecar 28% 60% 12%

I mesëm 20% 72% 8%

Universitar 21% 74% 6%

Pas universitar 17% 70% 13%

Punësimi    

I punësuar 19% 73% 8%

I vetpunësuar/sipërmarrës 28% 64% 8%

I papunë 33% 57% 9%

Pensionist 27% 64% 9%

Student 15% 77% 8%

Mbrojtja e mjedisit    

E rëndësishme 20% 71% 9%

Jo e rëndësishme 48% 36% 16%

Ndikimi i mjedisit    

Efekt direkt 21% 70% 9%

Asnjë efekt direkt 53% 33% 15%

Qytetarët e ndjeshëm ndaj çështjeve mjedisore në aspektin e mbrojtjes së mjedisit dhe që kanë njohuri 
mbi ndikimet në mjedis, tentojnë të nënkuptojnë të tre kriteret (social, mjedisor dhe ekonomik) në 
matjen e progresit kombëtar. 
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Megjithatë, ata me qëndrime më pak miqësore ndaj mjedisit kanë dukshëm më shumë gjasa për të 
mbështetur përdorimin ekskluziv të kritereve ekonomikë (treguesit të PPB).   

6.2 Mënyrat e preferuara për trajtimin e problemeve mjedisore

6.2.1 Kufizime, stimuj apo gjobvënie?

 

Figura 26. Mënyrat efektive të trajtimit të problemeve mjedisore 

Në mbi gjysmën e të intervistuarve, 795 në total, (rreth 58,5%) vihet re përzgjedhja e një veprimi 
“negativ”, duke kërkuar zbatimin e gjobave të rënda për shkelësit. Kjo tendencë pasohet nga përzgjedhja 
e zbatimit korrekt të legjislacionit nga rreth 47% e të intervistuarve. Kjo bëhet akoma më interesante 
me qasjen mbi vendosjen dhe/apo rritjen e taksave për aktivitetet e dëmshme për mjedisin, ku rreth 
32,7%   e të anketuarve e shohin si një mënyrë efektive për të mbrojtur mjedisin. Veprime pozitive si 
stimujt financiarë apo subvencionet për bizneset pro-mjedisore renditen në fund të listës me 20,1%. Kjo 
lidhet dhe me faktin se shumica e të intervistuarve janë tepër të shqetësuar për gjendjen e mjedisit në 
Shqipëri. Ndërgjegjësimi duke dhenë/marrë më shumë informacion për çështjet e mjedisit shihet si e 
vetmja mënyrë pozitive e qasjes së trajtimit të problemeve mjedisore nga 36% e të intervistuarve.  

Aplikimi i gjobave të 
rënda për shkelësit dhe 

ndotësit e mjedisit, 
dhe  zbatimi korrekt i 

legjislacionit janë dy nga 
mënyrat më efektive 

për mbrojtjen dhe 
përmirësimin e mjedisit.

Kur flasim për çdo akt në nivel politik, ne mund t’i klasifikojmë ato në a) 
veprime “pozitive” të tilla si stimuj financiar, infomim dhe ndërgjegjësim; si 
dhe b) veprimet “negative” si p.sh   rritje taksimi, si dhe gjoba financiare apo 
dënime sipas ligjeve në fuqi.

Të anketuarit janë pyetur1 për të zgjedhur dy veprime (nga një listë prej gjashtë 
mundësish) që ata i shohin si më të efektshme në trajtimin e problemeve 
mjedisore

1  PYETJE 31. Sipas mendimit tuaj, cila nga këto do të jetë mënyra më efektive në trajtimin e problemeve 
mjedisore?
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Në lidhje me krahasimin sipas karakteristikave social demografike, në vijim jepen hollësi për secilën masë 
të zgjedhur:

 Më shumë 
informacion 

për çështjet e 
mjedisit  

Zbatimi korrekt 
i legjislacionit 
ekzistues mje-

disor  

Aplikimi i 
gjobave të 
rënda për 
shkelësit   

Sigurimi i stimujve më të 
lartë financiarë (p.sh. ulja 
e taksave, subvencionet 

për industritë, bizneset që 
mbrojnë mjedisin)  

Aplikimi ose rritja e 
taksimit për akti-
vitetet në dëm të 

mjedisit  

Qytetet 36.0% 47.2% 58.5% 20.1% 32.7%

Gjinia

Femër 35% 46% 59% 22% 32%

Mashkull 36% 49% 57% 18% 33%

Grupmoshat

≤ 18 vjec 26% 46% 53% 23% 31%

19-29 21% 46% 57% 23% 35%

30-44 22% 51% 62% 17% 28%

45-64 22% 44% 61% 18% 36%

 ≥65 vjec 8% 50% 59% 19% 34%

Arsimi

Fillor 3% 60% 48% 21% 38%

8-9 vjecar 21% 44% 55% 19% 26%

I mesëm 40% 45% 59% 19% 35%

Universitar 27% 51% 62% 20% 32%

Pas universitar 8% 38% 53% 25% 34%

Shihen tendencat e mëposhtme sipas profilit socio-demografik të të anketuarve: 

• Grupmoshat e reja kanë pak më shumë gjasa se sa të tjerët për të mbështetur masën “pozitive” të 
shpërndarjes sa më shumë informacion për çështje mjedisore, gjë që ka një nivel tepër të ulët përzgjedhje 
tek grupmosha mbi 65 vjec. Të anketuarit me arsim të mesëm e kanë mbështetur shumë këtë masë. 
Masa e vendosjes së gjobave për shkelësit shihet të jetë e përgjedhur nga të gjithë grupmoshat si 
alternative, por akoma më tepër e përzgjedhur nga personat e mirëarsimuar. 
Të anketuarit me arsim të ulët dhe ato mbi 65 vjeç priren të besojnë në zbatimin më të mirë të 
legjislacionit ekzistues, ndërsa besimin në masën e stimujve pozitivë financiarë  e kanë më tepër personat 
e mirëarsimuar dhe një dallim i lehtë vihet re edhe tek intervistueset gra.
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6.3 Roli i Qeverisë në mbrojtjen e mjedisit
Siç përshkruhet në hyrje të këtij raporti, problemet 
mjedisore janë shqetësuese për të gjithë, madje 
dhe ato që nuk janë probleme të vetë qytetit/
rajonit të të intervistuarit, janë përzgjedhur si 
probleme të gjithë vendit. Shihet e nevojshme 
të reflektohet mbi aktorët kryesorë që marrin 
vendime në lidhje me çështjet mjedisore, shkallën 
e përfshirjes së tyre dhe si qytetarët e shohin rolin 
e BE-së në vendimarrjet mjedisore.
Në këtë kontekst, të anketuarit janë pyetur nëse 
ata do të parapëlqenin që vendimet e mjedisit  të 
merren nga Qeveria Shqiptare apo së bashku më 
vendet e BE-së.

6.3.1 Niveli i preferuar i vendimmarrjes
73.6% e qytetarëve të intervistuar shprehen se 
kur bëhet fjalë për të marrë vendime për çështje 
mjedisorë është më mirë që ato të merren në 
bashkëpunim midis qeverisë sonë dhe vendeve të 
BE -së. 

Kjo përgjigje shpjegohet në vijim në lidhje me faktin 
se si ata vlerësojnë angazhimet e secilit aktor në 
çështjet e mjedisit, përfshirë këtu aktorë vendorë, 
kombëtarë, ndërkombëtarë dhe vetë individin. 

Figura 27 Vendimmarrja për mbrojtjen e mjedisit

Vendimarrja për çështjet 
mjedisore duhet të 

reflektojë bashkëpunimin 
dhe vendimarrjen e 

përbashkët midis 
qeverisë dhe vendeve 

të BE-së.  vendet e BE-së 
janë aktorët kryesorë 

në zgjidhjen e 
çështjeve mjedisore 
në vend, nëpërmjet 

harmonizimit të 
legjislacionit, konventave, 

marrëveshjeve dhe 
ndihmës konkrete.
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Figura 28. Angazhimet në çështje të mjedisit

Qytetarët mendojnë se Bashkimi Evropian (BE) dhe ata vetë janë aktorët të cilët janë angazhuar 
mjaftueshëm në çështjet mjedisore në vend (mbi 50%), ndërsa dallojnë BE si aktori që është angazhuar 
më së shumti në çështjet mjedisore. 76.30% e tyre mendojnë se kompanitë e mëdha dhe industritë janë 
ato që nuk kanë bërë asgjë në përmirësimin e çështjeve mjedisore në vend, ndërkohë që 98.6% e tyre i 
konsiderojnë se duhet të jenë përgjegjës për dëmin mjedisor që shkaktojnë. 

Të anketuarit pozicionojnë angazhimin e institucioneve qeveritare (bashkia, qarku, vetë qeveria) në 
çështjet mjedisore në një balancë midis “nuk kanë bërë asgjë” dhe “kanë bërë mjaftueshëm” duke i 
peshuar pak më shumë të parës. Në këtë drejtim ata nuk kanë kursyer edhe veten e tyre. 44.6% e të 
anketuarve mendon se vetë qytetarët nuk kanë bërë asgjë për tu angazhuar në çështjet mjedisore duke 
përforcuar “Sjelljen e individit ndaj mjedisit” si një nga çështjet mjedisore më prioritare që i shqetëson 
ata.     
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6.3.2 Opinione në lidhje me mbrojtjen ligjore të mjedisit dhe bashkëpunimin kombëtar e në nivel 
evropian
Të anketuarit janë shprehur për disa deklarata në lidhje me përpjekjet për mbrojtjen e mjedisit në 
Shqipëri:
• Ata e shohin harmonizimin e legjislacionit mjedisor në Shqipëri sipas kuadrit evropian mjedisor të 
nevojshëm (96% pajtohen me këtë masë) 
• Më shumë se 96% e të anketuarve, besojnë se:

a) konventat dhe marrëveshjet mjedisore ndërkombëtare dhe evropiane janë të nevojshme për 
mbrojtjen e mjedisit në vendin tonë;

b) më shumë aktivitete duhet të zhvillohen nga OJF-të për ndërgjegjësimin e publikut për mbrojtjen 
e mjedisit;

c) duhet të ketë më shumë bashkëpunim midis aktorëve kryesorë me fokus mbrojtjen e mjedisit.

Bashkimi Evropian duhet të ndihmojë vendet jashtë tij me qëllimin që ato të përmirësojnë standardet e 
tyre mjedisore, e pranuar kjo nga rreth 93% e të anketuarve.

Nga një përshkallëzim i masave duke cilësuar vetëm ato për të cilat të anketuarit janë “plotësisht dakord”,  
dalin në pah masat të cilat ata i përzgjedhin si prioritaret.

% Legjis-
lacioni i 

përafruar 
mjedisor 

në Shqipëri 
është 

shumë 
i nevo-

jshëm për 
mbrojtjen 
e mjedisit 
në vendin 

tonë

BE-ja 
duhet të 
ndihmojë 

vendet 
jo-anëtare 

të BE-së 
për të 

përmirë-
suar 

standartet 
e tyre 

mjedisore

Konventat 
dhe mar-
rëveshjet 
mjedisore 
ndërkom-

bëtare dhe 
europiane 

janë të  nev-
ojshme për 
mbrojtjen e 
mjedisit në 

Shqipëri

Autoritetet 
qendrore 

duhet të jenë 
në gjendje 
të kontrol-
lojnë zbat-

ueshmërinë 
me përpikmëri 
të ligjeve mje-

disore

Më shumë 
fonde duhet 
të vendosen 
në dispozi-

cion nga 
Qeveria për 
mbështet-

jen e 
aktiviteteve 
mjedisore

Më shumë ak-
tivitete duhet 
të zhvillohen 
nga OJF për 
ndërgjeg-
jësimin e 

publikut për 
mbrojtjen e 

mjedisit

Më shumë 
bashkëpun-
ime midis 
aktorëve 
kryesorë 
me fokus 

mbrojtjen e 
mjedisit

Plotësisht 
dakort

Plotësisht 
dakort

Plotësisht 
dakort

Plotësisht 
dakort

Plotësisht 
dakort

Plotësisht 
dakort

Plotësisht 
dakort

Shqipëria 29% 34% 28% 43% 36% 37% 42%

Sikurse vihet re, deklaratat “Autoritetet qendrore duhet të jenë në gjendje të kontrollojnë zbatueshmërinë 
me përpikmëri të ligjeve mjedisore” dhe “Më shumë bashkëpunime midis aktorëve kryesor me fokus 
mbrojtjen e mjedisit” zënë vendin kryesor në përzgjedhje. 
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Në këtë kapitull do të analizohet roli i informacionit në mendimet, 
qëndrimet dhe sjelljet e publikut kundrejt mjedisit. 

7.2 Informacioni për çështje mjedisore – Sa janë shqiptarët të 
informuar21?

- Shumica e publikut ndihen të informuar për mjedisin:

Është bërë një përshkrim i informimit mbi mjedisin në mënyrë të 
përshkallëzuar që të qartësohet publiku i intervistuar për sa i përket 
kësaj pyetje. Ndarja është si vijon:

a) Shumë  i informuar ( i shkolluar, profesion, lexoj, kam interes të lartë)
b) Mjaftueshëm i informuar (interesohem, lexoj, profesion)
c) I informuar (informacion, kam interes, lexoj)
d) Jo i informuar (mungon shkollimi specifik, nuk kam interes)
e) Aspak i informuar (nuk kam interes, mungesë aksesi në informim)

Më shumë se 82,4 % e të intervistuarve ndihen të informuar, e klasifikuar 
kjo me detaje në: 53 % shprehen se ndihen të informuar mbi çështje 
të mjedisit, pra kanë informacion, interes dhe lexojnë. Vetëm 6,8% e 
tyre shprehen se janë shumë të informuar, 22,3% janë mjaftueshëm të 
informuar, ndërsa 15,2% nuk janë të informuar dhe 3% e tyre shprehen 
se nuk kanë interes dhe akses për tù informuar    mbi çështje mjedisore.

21 PYETJA 11. Në përgjithësi, a mendoni se ju jeni shumë i informuar për çështjet e mjedisit?

7. BURIMET E INFORMACIONIT PËR CËSHTJE MJEDISORE

Rreth 82 % e të 
intervistuarve ndihen jo 
vetëm të informuar, por 
edhe të interesuar mbi 
çështje të mjedisit. Të 
mirëinformuarit kanë 

një marrëdhënieve 
personale me mjedisin, 

dhe rezultojnë 
të kenë ndërmarrë 

veprime konkrete në 
muajt e fundit për 

mbrojtjen dhe ruajtjen e 
mjedisit.

Figura 29: Informimi për mjedisin
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Duke analizuar dhe përmbledhur rezultatet 
dhe qendrimet e deritanishme të qytetarëve 
të intervistuar, nuk është i befasishëm fakti që 
më shumë se gjysma e tyre e ndjejnë veten të 
informuar, madje mjaftueshëm dhe shumë të 
informuar. Ata përgjigjen për një ndërgjegjësim 
dhe interes për çështjet mjedisore, i cili përkthehet 
në interes për t’u informuar. 

Analiza sipas karakteristikave sociale – 
demografike:

- Sipas bashkive përkatëse, të informuar 
ndihen më shumë të intervistuarit në 
bashkitë e vogla. 

 

Figura 30:  Niveli i informimit për mjedisin sipas 
bashkive
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Në kushtet e marrëdhënieve personale me mjedisin, vihet re se të intervistuarit, të cilët ndjehen të 
informuar në lidhje me çështjet e mjedisit kanë më shumë gjasa për të thënë se mbrojtja e mjedisit është 
shumë e rëndësishme për ta personalisht dhe sa ata si individë mund të bëjnë një ndryshim në mbrojtjen 
e mjedisit dhe si rrjedhojë ata kanë ndërmarrë më shumë veprime konkrete në muajt e fundit për arsye 
mjedisore.

Pyetjet Përgjigjet I informuar I painformuar

Sa e rëndësishme është 
mbrojtja e mjedisit për ju?

Shumë e rëndësishme 90.5% 9.5%

Jo shumë dhe aspak e rëndësishme 35.0% 65.0%

Ju mund të luani një rol, si in-
divid, në mbrojtjen e mjedisit 
në vendin tuaj

Plotësisht, Shumë dakort dhe 
dakort 

84% 16%

Jo shumë dakort - aspak dakort 37% 63%

A keni bërë ndonjë nga aktivi-
tetet e mëposhtme për arsye 
mjedisore, muajt e fundit?

Përdor më pak makinën  time 88.70% 11.30%

Ndaj mbetjet për riciklim 88% 12%

Reduktoj konsumin e tepert të ujit 83.20% 16.80%

Reduktoj konsumin e energjisë 83.20% 16.80%

Zgjedh produkte lokale 81.70% 18.30%

Marr pjesë vullnetarisht në organi-
zatë mjedisore

93.20% 6.80%

Perceptimi i politikave mjedisore nga publiku i informuar:
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Në kushtet e perceptimit të politikave mjedisore, do të vërejmë se, së pari, ata të cilët janë të informuar 
priren të pozicionojnë  gjendjen e mjedisit pothuajse në të njëjtin nivel si p.sh me faktorët ekonomikë e 
socialë që ndikojnë në cilësinë e jetës së tyre.  

Së dyti,   ata kanë më shumë gjasa për të parë pozitiv rolin e BE-së apo qeverisjes si rol të rëndësishëm në 
fushën e politikave mjedisore dhe përkrahin veprime në nivel të BE-së për një masë më të madhe.  (Nga 
kryqëzimi i përgjigjeve)

 Pyetjet Përgjigjet I informuar I painformuar

P16. Në cfarë mase faktorët 
e mëposhtëm ndikojnë në 
cilësinë e jetës?

Gjendja e mjedisit 84.10% 15.9%

Faktori ekonomik 83.0% 17.0%

Faktori social 83.50% 16.5%

P17.Deri në cfarë mase pajto-
heni më pohimet:

P17.1 Mbrojtja e mjedisit mund të nxisë 
rritjen ekonomike të vendit.

83.2% 16.8%

P17.2 Përdorimi efikas i burimeve naty-
rore mund të nxisë rritjen ekonomike të 
vendit.

82.6% 17.4%

P29. Kur është fjala për mbrojt-
jen e mjedisit vendimet duhet 
të merren…

Nga Qeveria jonë 80.3% 19.7%

Së bashku me vende të BE-së 83.2% 16.8%

P32. Ju lutem më tregoni se 
në çfarë mase pajtoheni apo 
nuk pajtoheni me secilën nga 
deklaratat e mëposhtme duke 
marrë në konsideratë edhe 
faktin që Shqipëria aspiron për 
tu bërë pjesë e BE:

P32.1 Legjislacioni mjedisor në Shqipëri 
është shumë I nevojshëm për mbrojtjen 
e mjedisit.

84.0% 16.0%

P32.4 BE-ja duhet të ndihmojë vendet 
jo-anëtare të BE-së për të përmirësuar 
standartet e tyre mjedisore.

82.0% 18.0%

P32.5 Më shumë fonde duhet të alo-
kohen nga Qeveria për mbështetjen e 
aktiviteteve mjedisore.

83.0% 17.0%
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Së fundmi, parë në profilin socio-demografik të atyre që janë dhe atyre që nuk ndihen të informuar, 
mund të shohim këto rezultate:

- Në lidhje me diferencat që ekzistojnë në lidhje me informimin sipas gjinisë, grupmoshave 
dhe edukimit tabela vijuese mbështet nivelin e lartë të informimit të publikut pavarësisht nga 
përkatësia e tyre në kategoritë e listuara. 

Figura 31:  Informimi sipas profilit socio-demografik

Gratë kanë pak më 
shumë gjasa të ndihen të 
informuara krahasuar me 

meshkujt.

Të rinjtë ndihen më të informuar se moshat e tjera për çështjet 
mjedisore. Në lidhje me nivelin arsimor, niveli i informimit shkon në 
përpjestim të drejtë me të.  
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7.2.2 Mungesa e informacionit për disa çështje mjedisore22

Në vazhdimësi të analizës nëse shqiptarët ndihen ose jo të informuar 
për mjedisin është edhe pyetja se kush janë çështjet për të cilat ju 
mungon veçanërisht informacioni.  Dy çështjet që kryesojnë në listën 
e shqiptarëve janë humbja e specieve, habitateve dhe ekosistemet 
natyrore e përzgjedhur nga rreth 56.2%  e të anketuarve si dhe përhapja 
e bimëve dhe kafshëve të dëmshme (jo-vendase) nga rreth 55.0%. 

Mungesa e informacionit për këto çështje mendohet se ka të bëjë me 
lidhjen e largët që këto tematika kanë me veprimet e qytetarëve në 
jetën e tyre të përditshme. Ato mund të jenë të dëgjuara për ta, por 
mund të kenë vështirësi në përceptimin e tyre dhe rendësinë që ato 
kanë duke i konsideruar si abstrakte dhe larg përfshirjes në jetën e tyre.

22  PYETJA 12 Nga lista e mëposhtme, ju lutem zgjidhni pesë çështjet kryesore për të cilat mendoni që juve veçanërisht ju mungon informacioni. Vlerësimi nga 1-5, 
ku me 1 shënoni çështjen e parë më të rëndësishme - Maks 5 përgjigje

Humbja e specieve, 
habitateve dhe 

ekosistemet natyrore, si 
dhe përhapja e bimëve 

dhe kafshëve 
të dëmshme, përbëjnë dy 
çështje mjedisore për të 
cilat qytetarët nuk kanë 

shumë informacion. 

Figura 32: Mungesa e 
informacionit për çështje 

mjedisore specifike
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Vihet re se “Ndikimi në shëndet i kimikateve”renditet midis 5-6 çështjeve të para për të cilat qytetarët 
pranojnë se kanë mungesë informacioni. Nga njëra anë duket paradoksale kur mendojmë se kjo është 
çështja që ata i shqetëson më shumë ndër çështjet mjedisore, megjithatë duhet të konsiderojmë që 
niveli i informacionit nuk shkon gjithmonë në përpjestim të drejtë me shqetësimin e ngritur nga një 
tematikë e caktuar. Kimikatet e përdorura në ushqimin e konsumuar çdo ditë janë një tematikë e trajtuar 
dhe denoncuar gjerësisht në media, por edhe nga tregtarët në tregjet e ndryshme popullore.  Qytetarët 
janë të informuar mbi ekzistencën e tyre në burimet ushqimore, kanë dëgjuar që janë të dëmshme, por 
nuk janë të informuar mbi ndikimin real që ato kanë në shëndetin e tyre. 

Nga ana tjetër, d uke vlerësuar se 82.4% e të intervistuarve e ndiejnë veten të informuar, mjaftueshëm 
dhe shumë të informuar, duhet të konsiderojmë se për të gjitha tematikat e mësipërme mendojmë se kur 
qytetarët listojnë çështjet për të cilat kanë mungesë informacioni, bëhet fjalë për një nivel më të thelluar 
informacioni për çështjen dhe jo informacion i përgjithshëm. 
Sipas analizës socio-demografike të intervistuarit në fshat ( 49.0%) kanë më pak informacion për këto 
dy çështje që kryesojnë listën.

7.2.2.1 Janë shqetësimet e shqiptarëve dhe nevoja për informacion të lidhura me njëra tjetrën?  
Nëse analizojmë çështjet për të cilat shqiptarët kanë mungesë informacioni, logjikisht mund të themi 
se nevoja për informacion lidhet me shqetësimet e tyre për mjedisin. 
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7.2.3 Burimet për marrjen e informacionit, më të përdorshmet dhe më të besueshmet
Në kapitujt e mëparshëm, rezultatet kanë treguar se një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve kanë 
informacion në lidhje me çështjet e mjedisit dhe se kjo është e lidhur me qëndrimet dhe veprimet e tyre 
në mjedis. Gjithashtu, u analizuan dhe çështjet për të cilat të intervistuarit shqetësoheshin më shumë 
dhe për të cilat kishin mungesë informacioni.

Në vijim do të analizohen burimet kryesore të informacionit dhe cilat prej tyre janë më të përdorshme23 
dhe më të besueshme24.

Figura 33: Përdorimi i burimeve të informacionit

Siç vihet re edhe nga grafiku, burimet kryesore më të përdorshme janë ato që transmetojnë edhe volumin 
më të madh të informacionit, pra mas media. Kjo vlen edhe për informacionin mjedisor. 

Televizioni është burimi më i përdorur (lajmet dhe emisionet 85.3% filmat dhe dokumentarët 66.7% ) 
dhe interneti renditet më pas (57.3 % ) si mjet i përdorshëm për marrjen e informacionit. Ky rezultat 
mendojmë se mbështet në një pjesë të mirë edhe interpretimin se niveli i informacionit të qytetarëve 
është i përgjithshëm dhe jo i detajuar dhe i thelluar, pasi edhe vetë masmedia e përcjell zakonisht 
informacionin në këtë formë. 

Burimi i katërt më i përdorur janë bisedat me të afërm, miqtë, kolegët me 52.7%  dhe më pas në vend të 
pestë me 49.7%  është shtypi i shkruar.  Në vitet e mëparshme, leximi i gazetave ka qënë një mjet shumë 
i përdorshëm për të përfituar çdo lloj informacioni.

23 PYETJA 13 Cilat janë pesë burimet kryesore të informacionit që ju përdorni.
24 PYETJA 14 Kujt i besoni më shumë kur është fjala për të siguruar informacion mbi çështje të mjedisit.



Raport Studimi “Perceptimi i Publikut për Mjedisin në Shqipëri” 65

Gazetat dhe bisedat me të afërm, miq dhe kolegë janë burimet më të përdorura në zonat me popullsi 
të vogël, të cilët nga ana e tyre kanë rezultuar më sipër se ndihen më të informuar në lidhje me çështjet 
mjedisore. Organizatat renditen jo ndër burimet e para dhe ato janë përzgjedhur si burim informacioni 
nga rreth 28.5% e të intervistuarve. 

Në lidhje me besueshmërinë e burimeve të informacionit, kjo paraqitet në grafikun në vijim. Alternativat 
për tu përzgjedhur janë të shumta dhe renditja e tyre do të bazohet në vlerësimin e alternativës që është 
përzgjedhur më shpesh nga intervistuesit.

Në lidhje me besueshmërinë e burimeve të informacionit, shqiptarët i besojnë më shumë Organizatave 
Ndërkombëtare (67.1%). Shkencëtarët dhe ekspertët (66.3%) janë burimi i dytë më i besueshëm. 65.3% 
e të anketuarve besojnë te organizatat dhe shoqatat për mbrojtjen e mjedisit për informacionin mjedisor. 
Në vend të katërt, më shumë se 50% e të intervistuarve për nga besueshmëria e informacionit preferojnë 
informacionin që vjen nga Komisioni Evropian. Rreth 30.2% e tyre besojnë tek TV.  Shumë më pak janë 
burime të tilla si Bashkia/Komuna  dhe institucionet shtetërore të nivelit qendror, informacioni i të cilave 
gëzon një nivel të ulët besimi tek qytetarët.

Shkurtimisht, publiku dukshëm ka tendencë të besojë në ato burime që mund të shihet se kanë 
ekspertizë të veçantë në çështjet e mjedisit, të tilla si organizatat ndërkombëtare, shkencëtarët si dhe 
shoqatat mjedisore. Nga ana tjetër, aktorët që mund të shihen si të lidhur me interesa ekonomike, të tilla 
si kompanitë, etj kanë nivele më të ulëta të besimit (9.8%). 

Figura 34: Besueshmëria e burimeve të informacionit
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Rrjedhimisht, kjo analizë tregon se shumë faktorë ndërlidhen kur marrim parasysh rritjen e ndërgjegjësimit 
për çështjet mjedisore përmes shpërndarjes së informacionit, dhe të gjithë elementët që duhet të 
merren parasysh:

• Kush janë ata që ndihen të painformuar?
• Në cilat çështje mjedisore nuk kanë informacion në veçanti?
• Cilat burime të informacionit përdorin ata në përgjithësi?
• Cilat burime të informacionit kanë tendencë të besojnë?
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Ky seksion i referohet kryesisht perceptimit të publikut për ngrohjen globale e ndryshimet klimatike. 
Shqipëria ka ratifikuar edhe Konventën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (UNFCCC ) 
dhe Protokollin e saj të Kiotos pa pasur detyrime të përcaktuara në Shtojcën 1 të tij. Është e rëndësishme 
që në kuadrin e një perceptimi për publikun, të synohej të përfshihej dhe vlerësimi i perceptimit për këtë 
tematikë shumë të rëndësishme, e cila synohet të hedhë dritë në lidhje me ndërgjegjësimin e informimin 
e publikut shqiptar për çështje globale sikurse janë ndryshimet klimatike.

Në 6 pyetje, të intervistuarit japin një panoramë sesa seriozisht ata mendojnë për ngrohjen globale e 
ndryshimet klimatike, nëse e shohin si shqetësim apo jo, a kanë njohuri rreth tyre, si dhe nëse ndihen të 
rrezikuar në të ardhmen.

8.1 Perceptimi e shqetësimi për ngrohjen globale 
Në dy pyetjet25 e para të këtij seksioni në pyetësor, të intervistuarit pyeten nëse ngrohja globale po ndodh 
dhe nëse ata janë të shqetësuar. 
83.2% e të intervistuarve përgjigjen se ngrohja globale po ndodh, 1,9% nuk po ndodh dhe pjesa tjetër 
prej 14,9% nuk e dinë ose refuzuan të përgjigjen.
Është një karakteristikë që në qytetet e vogla si Delvina, Poliçani, Erseka e Konispoli që janë zona me 
aktivitet bujqësor, 100% e të intervistuarve janë përgjigjur se ngrohja globale po ndodh. 
Përgjigjet me detaje sipas qyteteve jepen në grafikun e mëposhtëm:

25 PYETJA 18.  A mendoni se ngrohja globale po ndodh?  (Jepni një përgjigje)
PYETJA 19.  Sa i shqetësuar jeni ju për ngrohjen globale (Jepni një përgjigje)

8. ÇËSHTJE SPECIFIKE – NDRYSHIMET KLIMATIKE
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Figura 35: Perceptimi i përgjithshëm për ngrohjen globale
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Në lidhje me shqetësimin e perceptuar për 
ngrohjen globale, personat e intervistuar kanë 
pasur disa alternativa zgjedhjeje. Nga totali i të 
intervistuarve 23.2% kanë përzgjedhur alternativat 
“nuk jam i shqetësuar” apo “shumë  i shqetësuar”, 
ndërkohë që pjesa tjetër prej  76.8% ndihen të 
shqetësuar  dhe madje  afërsisht gjysma e tyre 
(440 të intervistuar ose rreth 32.4%) janë shumë 
të shqetësuar.  

Nga analiza social – demografike vlerësojmë se 
nuk ka diferenca në perceptimin e shqetësimit 
mes gjinive. Të intervistuarat nga qytetet e vogla, 
që më lart janë të spikatura për vëmendjen ndaj 
ngrohjes globale, renditen përsëri ndër ato më të 
shqetësuarat për ngrohjen globale.

8.2 Njohuria për ngrohjen globale 
63.2% e të intervistuarve mendojnë se ngrohja 
globale26 ndodh nga aktiviteti njerëzor dhe rreth 
30.9% mendojnë se ndodh nga ndryshimet 
natyrore në mjedis, 3,5% mendojnë se ndodh nga 
shkaqe të tjera duke theksuar këtu më së shumti 
se ndodh sëbashku nga aktiviteti njerëzor edhe 
nga ndryshimet natyrore, një pjesë nuk e dinë dhe 
nuk kanë informacion, disa të tjerë nga aktiviteti 
industrial, nga përdorimi i lëndëve fosile, nga 
shkarkimet e dioksidit të karbonit në atmosferë, 
dëmtimi i vrimës së ozonit si dhe përmendet fundi 
i botës apo feja e cila e ka thënë më parë  këtë si 
fakt. Një pjesë e vogël, rreth 2,6%, janë përgjigjur 
nga asnjë shkak sepse nuk mendojnë se po ndodh 
ngrohja globale.  

26 Pyetja 20. Duke menduar se ngrohja globale po ndodh, ajo shkaktohet:
    a) aktiviteti njerëzor; b) ndryshimet natyrore në mjedis; c) shkaqe të tjera; d) 
nga asgjë sepse nuk po ndodh

Figura 36: Niveli i shqetësimit për ngrohjen globale

Figura 37: Shkaqet e perceptuara përse ndodh 
ngrohja globale

P.20 Duke menduar se ngrohja globale po 
ndodh, ajo shkaktohet:
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8.3 Fatkeqësitë natyrore dhe lidhja me ngrohjen globale
Të intervistuarit janë pyetur27 nëse ata mendojnë se fatkeqësitë natyrore ndodhin nga ngrohja globale. 
Rreth 76,0% e tyre mendojnë së fatkeqësitë natyrore që po ndodhin kanë lidhje me ndryshimet klimatike. 
Rreth 20,1% nuk e dinë duke mos përzgjedhur mes “po” dhe “jo”, ndërkohë që një numër shumë i vogël 
nuk e pranojnë që fatkeqësitë natyrore ndodhin nga ndryshimet klimatike. 

27 PYETJA 21 A mendoni se fatkeqësitë natyrore që po ndodhin, kanë lidhje me ndryshimet klimatike?

Figura 38: Perceptimi sipas bashkive i fatkeqësive natyrore të lidhura me 
ndryshimet klimatike
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Nuk ka veçanti mes përgjigjeve të marra sipas karakteristikave sociale – demografike të të anketuarve. 
Në vijim, të anketuarit pyeten për ndikimin e ngrohjes globale28 nëse në këto 20 vite nuk do të merren 
masa, duke u dhënë mundësinë të shprehen sipas 7 skenarëve të dhëna si hipoteza. Për secilën prej tyre, 
të anketuarit japin mendimin e tyre. 

Nga figura e mësipërme është e qartë se nga më shumë se gjysma e të intervistuesve, ngrohja globale, 
perceptohet se do të ndikojë duke sjellë më shumë shira dhe përmbytje nga lumenjtë, e pasuar kjo me 
thatësira e zjarre.

Të tre këto zgjedhje të cilësuara si ngjarje që kanë gjasa të shtohen më shumë në të ardhmen si rezultat i 
ngrohjes globale, janë parë se si variojnë sipas analizës social – demografike, por nuk vërehen diferenca 
të theksuara. Ndryshime të lehta vihen re në përgjigjet e marra në zonat urbane dhe rurale, të cilat 
paraqiten në figurën në vijim:

28 PYETJA 22 Në këto 20 vite, nëse nuk merren masa, si mendoni ngrohja globale do të shkaktojë me shumë apo më pak:   (TREGONI ME SHKALLË – LEXONI – 
ÇDO REND NJË PËRGJIGJE)

Figura 40: Diferencat në perceptim mes zonës rurale dhe urbane

Figura 39: Përgjigjet në numër dhe % për skenarët e mundshëm të dhënë për vlerësim
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8.4 Ndikimi i ndryshimeve klimatike në mënyrën e jetesës në të ardhmen
Perceptimi i ndikimit të ndryshimeve klimatike në mënyrën e jetesës është një e dhënë tjetër, cila është 
parë e rëndësishme të vlerësohet në këtë fazë fillestare të hulumtimit për ndryshimet klimatike, duke 
shtuar informacionin e marrë në lidhje me atë çfarë publiku njeh, ka njohuri, sa shqetësohet dhe sa të 
rëndësishme e konsideron këtë çështje. 

Më shumë se gjysma e të intervistuarve29 shprehen se ndryshimet klimatike do të ndikojnë mjaftueshëm 
në mënyrën e tyre të jetesës në të ardhmen, respektivisht 38.8% dhe 28.7%. Një pjesë shumë e vogël, 
vetëm 3,8% mendojnë se  do të ndikohen pak dhe rreth 10,6% kanë refuzuar dhe/ose nuk dinë të 
përgjigjen. 

Nga analiza social – demografike, rezulton që të intervistuarit me arsim të ulët (fillor dhe 8-9 vjeçar) 
ndihen pak ose aspak të ndikuar nga ndryshimet klimaterike në të ardhmen, ndërkohë që vihet re një 
specifikë mes përgjigjeve të burrave dhe grave për këtë pyetje. Gratë mendojnë se ato dhe mënyra e tyre 
e jetesës do të preket më shumë në të ardhmen nga ndryshimet klimatike.  Kjo diferencë shprehet në 
përqindjet e paraqitura në figurën më lart. 

29 PYETJA 23 Sa shumë mendoni se ndryshimet klimatIke do t’ju prekin ju apo menyrën tuaj të jetesës në të ardhmen? 

 Figurat 41-41/1: Ndikimi i ndryshimeve klimatike në jetesën e përditshme
  në publikun e gjerë dhe në veçanti sipas gjinive



Raport Studimi “Perceptimi i Publikut për Mjedisin në Shqipëri” 73

Qëndrimet e përgjithshme të publikut ndaj mjedisit
•	 Shumica e të intervistuarve (61%) mendojnë se cilësia e mjedisit në vendin tonë sot është e dobët. 

Vetëm një e treta e të intervistuarëve mendojnë se është e mirë. Por, është për tu theksuar që më 
tepër se gjysma e të intervistuarëve mendojnë se cilësia dhe gjendja e mjedisit po përkeqësohet 
më tej. Tendenca në përkeqësim duhet të jetë një alarm për autoritetet shtetërore si dhe për vetë 
lëvizjen mjedisore në Shqipëri. 

•	 Rreth 60% e të intervistuarve janë të shqetësuar mbi ndikimin në shëndet të kimikateve të përdorura 
në produktet e përditshme që ata konsumojnë. Ndotja e ujit është një tjetër çështje shqetësuese 
për rreth 55% të publikut të intervistuar. Këto dy çështje gërshetojnë vëmendjen e publikut si ndaj 
çështjeve mjedisore ashtu edhe të shëndetit publik. Rreth 50% e publikut janë të ndërgjegjshëm se 
qasja dhe sjellja e individit kundrejt mjedisit është një çështje e rëndësishme që duhet të adresohet 
për të ulur ndikimin e dëmshëm të individit dhe shoqërisë në mjedis. 

•	 Faktorët social-demografikë ndikojnë në përzgjedhjen e çështjeve kryesore mjedisore. Vërehet dallim 
midis zonave urbane dhe atyre rurale. Kështu, ndotja e tokave bujqësore, ndotja e ajrit, dhe qasja e 
individit kundrejt mjedisit, përbëjnë tre në pesë shqetësimet kryesore për banorët e zonave urbane. 
Ndërkohë, ndikimi në shëndetin e publikut të kimikateve të përdorura në produktet e përditshme 
përbën çështjen e parë më shqetësuese për banorët e zonave urbane. Në zonat rurale, ndotja e ujit, 
përfshirë lumenjtë dhe liqenet, përbën çështjen e parë më shqetësuese. 

Opinioni personal për mjedisin
•	 Mbrojtja e mjedisit ka rëndësi dhe duhet ti jepet më tepër përparësi, edhe pse publiku gjykon se 

konsiderohet si një pengesë për rritjen ekonomike në vend. Sipas përgjigjeve, rreth 68% e publikut 
mendojnë se mbrojtja e mjedisit është përparësi mbi zhvillimin ekonomik. Vetëm një e treta e 
publikut mendon se rritja ekonomike duhet të mbizotërojë në kurriz të cilësisë së mjedisit. 

•	 Gjetjet vënë në dukje se në një shkallë të gjerë për opinionin publik (mbi 90%) mbrojtja e mjedisit 
është e rëndësishme. Më tej, më shumë se gjysma e të intervistuarve mendojnë se mbrojtja e 
mjedisit është shumë e rëndësishme! 

•	 Perceptimi publik mbi rëndësinë e çështjeve mjedisore në jetën e përditshme, përkon me angazhimin 
individual dhe publik me një qasje miqësisht mjedisore dhe mbështetëse për mbrojtjen e mjedisit. 
Rreth 48% e publikut jo vetëm e perceptojnë mbrojtjen e mjedisit të rëndësishme por edhe e qasin 
miqësisht mjedisin. 

•	 Mbrojtja e mjedisit është një përgjegjësi e madhe si e ndotësve industrial ashtu edhe vetë individëve. 
Rreth 95,7% pajtohen me faktin që përtej ndotësve industrial, si individë mund të luajnë një rol 
në mbrojtjen e mjedisit në vend. Pavarësisht nga edukimi i të anketuarve, informimi mbi çështjet 

9. KONKLUZIONE
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mjedisore apo ndjeshmëria dhe sjellja pro-mjedisore, ata mbështesin parimin “Ndotësi paguan”. 

•	 Anketimi tregon se qytetarët me edukim të lartë në përgjithësi, por edhe ata të ekspozuar ndaj 
informacionit dhe edukimit mjedisor besojnë se “individët mund të luajnë një rol të rëndësishëm në 
mbrojtjen e mjedisit”. Vlera e edukimit mjedisor qytetar dhe si pasojë qasja pro-mjedisore individuale 
është po aq e rëndësishme sa dhe masat ligjore dhe politike për të kontrolluar ndotësit industrialë në 
ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. 

Sjelljet pro-mjedisore
•	 Publiku tregon një tendencë aktiviteti pro-mjedisor në rritje. Veprime konkrete të ndërmarra si për 

shembull: “Zgjedhja e një mënyrë miqësore për të udhëtuar (në këmbë, me bicikletë, transport 
publik), e përzgjedhur nga 76.4% e të anketuarve, “Reduktimi i konsumit të energjisë elektrike”, nga 
70.2% e të anketuarvë, dhe “Reduktimi i konsumit të tepërt të ujit”, nga 63,5% e të anketuarve kanë 
ndikim pro-mjedisor, por në të njëjtën kohë mund të themi së publiku udhëhiqet nga kriteri i kursimit 
dhe tendencat në rritje të çmimit të karburantit dhe energjisë. 

•	 Vihen re nisma vetjake siç është ndarja e mbetjeve për riciklim, e përzgjedhur nga rreth 29% e të 
anketuarve. Tirana udhëheq këtë nismë me nje diferencë shumë të theksuar krahasuar me banorët 
e qyteteve të tjera. 

•	 Afërsisht një e katërta (24.6%) e të anketuarve janë të gatshëm për të blerë produkte ekologjikisht 
miqësore edhe në qoftë se ato do të kushtonin më shumë. Ndërkohë më shumë se 50% pohojnë të 
jenë dakort. 

  

Qasja  - Zhvillimi i qëndrueshëm - Mjedisi në vendimmarrje
•	 Më shumë se dy të tretat e të intervistuarve mendojnë se progresi i vendit bazohet në mënyrë të 

barabartë në kriteret sociale, mjedisore dhe ekonomike duke mbështetur kështu parimet e zhvillimit 
të qëndrueshëm.

•	 Rreth 80% e të anketuarve mendojnë se faktorët ekonomikë, mjedisorë dhe social kanë ndikim në 
cilësinë e jetës së tyre dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Faktorët ekonomikë (67.0%) janë të parët që 
perceptohen të kenë shumë ndikim, të ndjekur nga ato mjedisorë (51.2%). 

•	 Anketimi tregon se ka veçanti në perceptimin e rëndësisë se këtyre faktorëve nga qyteti në qytet. 
Kështu për shembull, mbi 80% e të anketuarve në qytete si Erseka, Peqin, Patos, Lezhë dhe Koplik 
mendojnë se faktorët mjedisorë kanë shumë ndikim. Po ashtu, mbi 85% në qytetet e Beratit, 
Peshkopisë, Vlorës, Durrësit, Pogradecit, Kukësit, dhe Patosit mendojnë se faktorët ekonomikë kanë 
shumë rëndësi. 

•	 Në qytetet si Tepelenë, Berat, Rrëshen, Shkodër dhe Poliçan, rëndësia e faktorëve ekonomikë merr 
dyfish deri në trefish më shumë sesa faktorët mjedisorë. Studime të mëtejshme duhen për të gjykuar 
nëse pamundësitë ekonomike në këto qytete diktojnë perceptimin publik. 
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•	 Pavarësisht faktit që gati një e treta e të intervistuarve gjykon se rritja ekonomike duhet të mbizotërojë 
në kurriz të cilësisë së mjedisit, rreth 44.8% e të anketuarve gjykojnë se përdorimi efikas i burimeve 
natyrore mund të nxisë rritjen ekonomike të vendit. 

Mënyrat e preferuara për trajtimin e problemeve mjedisore
•	 Përsa i përket trajtimit të problemeve mjedisore, mbi gjysma e të intervistuarve mendojnë se së 

pari, zbatimi i gjobave të rënda për shkelësit dhe ndotësit e mjedisit, dhe së dyti, zbatimi korrekt i 
legjislacionit janë dy nga mënyrat më efektive për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit. 

Roli i Qeverisë në mbrojtjen e mjedisit
•	 Vendimmarrja për çështjet mjedisore duhet të reflektojë bashkëpunimin dhe vendimmarrjen 

e përbashkët midis qeverisë dhe vendeve të BE-së. Kështu shprehen rreth 73.6% e qytetarëve të 
intervistuar, të cilët vlerësojnë angazhimet e aktorëve kombëtarë dhe ndërkombëtarë, si dhe vetë 
individin në vendimmarrjen mjedisore. Qytetarët mendojnë se vendet e BE-së janë aktorët kryesorë 
në zgjidhjen e çështjeve mjedisore në vend, nëpërmjet harmonizimit të legjislacionit, konventave, 
marrëveshjeve dhe ndihmës konkrete. Mbi 76.30% e tyre mendojnë se kompanitë e mëdha dhe 
industritë nuk kanë bërë asgjë për mbrojtjen e mjedisit. Më tej, opinioni publik konsideron se 
kompanitë e mëdha dhe industritë duhet të jenë përgjegjës për dëmet mjedisore që shkaktojnë. Po 
ashtu, autoritetet qendrore duhet të jenë në gjendje të kontrollojnë zbatueshmërinë me përpikmëri 
të ligjeve mjedisore në vend. 

Informacioni për çështje mjedisore – Sa janë shqiptarët të informuar?
•	 Më shumë se 82,4 % e të intervistuarve ndihen jo vetëm të informuar, por edhe të interesuar mbi 

çështje të mjedisit. Të mirëinformuarit kanë një marrëdhënieve personale me mjedisin, dhe rezultojnë 
të kenë ndërmarrë veprime konkrete në muajt e fundit për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit. 

•	 Humbja e specieve, habitateve dhe ekosistemet natyrore, si dhe përhapja e bimëve dhe kafshëve 
të dëmshme, përbëjnë dy çështje mjedisore për të cilat qytetarët nuk kanë shumë informacion. 
Megjithatë, këto janë dy çështje tepër specifike dhe jo detyrimisht ndikojnë në mënyrë të 
drejtpërdrejtë veprimtarinë e përditshme të qytetarëve.

•	 Në lidhje me besueshmërinë e burimeve të informacionit, shqiptarët i besojnë më shumë Organizatave 
Ndërkombëtare (67.1%). Shkencëtarët dhe ekspertët (66.3%) janë burimi i dytë më i besueshëm. 

•	 Burimet kryesore më të përdorshme të informacionit mjedisor janë masmedia. Informacioni në 
internet dhe bisedat me miq, kolegë dhe të afërm janë burime të konsiderueshme gjithashtu. 
Pavarësisht burimit dhe volumit informativ, raporti i perceptimit qytetar ndryshon kur bëhet fjalë për 
besueshmërinë e informacionit. Televizioni dhe masmedia nuk janë ndër burimet më të besueshme. 
Po ashtu edhe institucionet shtetërore. Ndërkohë, burimet më të besueshme të informacionit 
vijnë nga organizatat ndërkombëtare, ekspertët e mjedisit, organizatat mjedisore dhe raportet e 
Komisionit Europian. 



Raport Studimi “Perceptimi i Publikut për Mjedisin në Shqipëri”76

Perceptimi e shqetësimi për ngrohjen globale 
•	 Ngrohja globale, një tjetër dukuri mjedisore perceptohet se po ndodh nga rreth 83.2% e të 

intervistuarve. Më konkretisht, janë pikërisht të intervistuarit e qyteteve të vogla si Delvina, Poliçani, 
Erseka e Konispoli që dallohen si zona me aktivitet bujqësor që janë masivisht të bindur për ngrohjen 
globale. Perceptimi mbi ngrohjen globale përkon edhe me shqetësimin qytetar mbi të. Rreth 76.8% 
e të intervistuarve ndihen të shqetësuar mbi efektet e ngrohjes globale.

•	 Sërisht aktiviteti njerëzor del në pah si faktor kryesor i ngrohjes globale, për rreth 63.2% të 
intervistuarve. 

•	 Më shumë se gjysma e të intervistuesve mendojnë se nëse në këto 20 vite nuk do të merren masa, 
efektet e ngrohjes globale do të sjellin më shumë shira dhe përmbytje të paparashikuara nga 
lumenjtë, e pasuar kjo me thatësira, mungesa të ujit dhe zjarret në pyje. 
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10. SHTOJCA - 1
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Sondazh i Perceptimit të Publikut për 
Mjedisin në Shqipëri

Përgatitur nga:

Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim – CRCD
Adresa: L.Pavarësia, Rr. Pelivan Leskaj, Kulla Xhaxho, Vlorë
Email: info@crcd.org.al, Website: www.crcd.org.al

Mars 2015
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“Perceptimi i Publikut për Mjedisin”

2

Përgjegjësia mbi përdorimin e pyetësorëve dhe anonimatin e përgjigjeve.

A. PJESA E PËRGJITHSHME

Ky pyetësor i dizenjuar dhe testuar nga Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim – CRCD, Vlorë 
synon të analizojë nivelin dhe natyrën e perceptimit të publikut shqiptar mbi problematikat mjedisore 
dhe rëndësinë që kanë këto të fundit në zhvillimin ekonomik e social të vendit.

Brenda përgjegjësisë së plotë sigurohet se do të ruhet anonimati i përgjigjeve të dhëna dhe se këto të 
fundit do të përdoren vetëm për qëllimin e sipërpërmendur.

Raporti që do të publikohet në fund, është përpunim empirik dhe deskriptiv i pyetësorëve, pa bërë 
kurrëfarë reference mbi asnjë të intervistuar gjatë proçesit.

Pyetësor Nr:  ____
           
           Data : ____________________

Intervistuesi: ____________________
            Bashkia : ______________ 

           Qyteti: ___________  Fshati:  __________
           

A. Të dhënat Demografike (selekto vetëm një)

P1. Gjinia:

1. Femër
2. Mashkull  

P2. Grup-mosha:  

1. ≤     18    vjec         4.    45 - 64  vjec              
2. 19 - 29  vjec           5.   ≥ 65     vjec

       3.      30 - 44  vjec 

P3.

Cilin nga nivelet arsimore të mëposhtme 
keni kryer?

1. Fillor
2. Tetë-Nëntëvjecar
3. I mesëm
4. Universitar
5. Pas Universitar
6. Pa  përgjigje

P4.

Aktualisht jeni:

1. I punësuar  
2. I vetëpunësuar/sipërmarrës
3. I papunë 
4. Pensionist
5. Student
6. Tjetër
7. Pa përgjigje

P5

Cila nga këto kategori përfshin të ardhurat e përafërta totale mujore të familjes tuaj?

1.   Nën 15,000 lekë
2.   Mbi 15,000 por më pak se 25,000
3.   Mbi 25,000 por më pak se 35,000
4.   Mbi 35,000 por më pak se 50,000
5.   Mbi 50,000 por më pak se 75,000
6.   Mbi 75,000 ose më shumë
7.   Refuzoj
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Pyetësor _ CRCD 2015/SENIOR-A/ REC

3

B. PJESA E VEÇANTË

BI. QENDRIME TË PËRGJITHSHME TË PUBLIKUT NDAJ MJEDISIT

P6. Me cilin nga pohimet e mëposhtme për mjedisin dhe ekonominë bini më shumë dakort:
(JEPNI VETËM NJË PËRGJIGJE)

P7. Sa e rëndësishme është mbrojtja e mjedisit për ju personalisht?
(JEPNI VETËM NJË PËRGJIGJE)

P8. Nga lista e mëposhtme, ju lutem vlerësoni pesë çështjet kryesore mjedisore që ju shqetësojnë.
(Vlerësimi nga 1-5, ku me 1 shënoni cështjen e parë më të rëndësishme - MAX. 5 PËRGJIGJE)

Mbrojtja e mjedisit duhet të ketë më shumë prioritet edhe pse është një pengesë për rritjen ekonomike 1

Rritja ekonomike duhet të ketë më  shumë priotitet edhe pse mjedisi vuan pasojat e kësaj rritje 2

Shumë e rëndësishme 1

Mjaftueshëm e rëndësishme 2

E rëndësishme 3

Jo shumë e rëndësishme 4

Aspak e rëndësishme 5

1. Shterja e burimeve natyrore

2. Humbja apo zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre si dhe e ekosistemeve natyrore (pyjet, tokat pjellore)

3. Ndotja e ujit (detet, lumenjtë, liqenet dhe burimet nëntokësore)

4. Përhapja e bimëve dhe kafshëve të dëmshme jo-amtare (lloje invazive)

5. Degradimi dhe keqpërdorimi i tokës

6. Probleme me shpronësimin e tokës (dmth toka përdoret për të ndërtuar rrugë apo për zgjerime të zonave 
përreth)  

7. Ndotja e tokave bujqësore (përdorimi i pesticideve, plehrave, etj)

8. Ndikimi në shëndetin tonë i kimikateve të përdorura në produktet e përditshme

9. Stresi urban (bllokimi i trafikut, ndotja, mungesa e hapësirave të gjelbra, etj)

10. Sjellja e individit kundrejt mjedisit

11. Tarifa në rritje të menaxhimit të mbetjeve urbane

12. Tarifa në rritje të ujit të pijshëm

13. Probleme me cilësinë dhe sasinë  e ujit të pijshëm

14. Ndotja e ajrit në zonën ku ju banoni

15. Ndotja akustike/zhurma në zonën ku ju banoni

16. Tjetër  _______________________

17. Asnjë 

18. Pa përgjigje
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“Perceptimi i Publikut për Mjedisin”

4

P9. Si do ta vlerësonit në përgjithësi cilësinë e mjedisit në vendin  tonë sot?
(JEPNI VETËM NJË PËRGJIGJE)

P10. Mendoni se cilësia e mjedisit në vendin tonë  në përgjithësi, po shkon më mirë apo më keq?
(JEPNI– VETËM NJË PËRGJIGJE)

P11. Në përgjithësi, a mendoni se ju jeni shumë i informuar për çështjet e mjedisit?
(VETËM NJË PËRGJIGJE, NDIQNI SPJEGIMET NË KLLAPA PËR CDO ALTERNATIVE TË ZGJEDHUR)

P12. Nga lista e mëposhtme, ju lutem zgjidhni pesë çështjet kryesore për të cilat mendoni që juve 
veçanërisht ju mungon informacioni. 
(Vlerësimi nga 1-5, ku me 1 shënoni cështjen e parë për të cilën mungon informacioni - MAX. 5 PËRGJIGJE)

Të shkëlqyer 1

Të mirë 2

Dobët 3

Po shkon më mirë 1

Po shkon më keq 2

Nuk e di/refuzoj të përgjigjem 3

BII. BURIMET E INFORMACIONIT  PËR ÇËSHTJE MJEDISORE

Shumë  i informuar ( i shkolluar, profesion, lexoj, kam interes të lartë) 1

Mjaftueshëm i informuar (interesohem, lexoj, profesion) 2

I informuar (informacion, kam interes, lexoj) 3

Jo i informuar (mungon shkollimi specifik, nuk kam interes) 4

Aspak i informuar (nuk kam interes, mungesë aksesi në informim) 5

1. Shterja e burimeve natyrore
2. Humbja apo zhdukja e specieve dhe habitateve të tyre si dhe e ekosistemeve natyrore (pyjet, tokat pjellore)
3. Ndotja e ujit (detet, lumenjtë, liqenet dhe burimet nëntokësore)
4. Përhapja e bimëve dhe kafshëve të dëmshme jo-amtare (lloje invazive)
5. Degradimi dhe keqpërdorimi i tokës
6. Probleme me shpronësimin e tokës (dmth toka përdoret për të ndërtuar rrugë apo për zgjerime të zonave 
përreth)  
7. Ndotja e tokave bujqësore (përdorimi i pesticideve, plehrave, etj)
8. Ndikimi në shëndetin tonë i kimikateve të përdorura në produktet e përditshme
9. Stresi urban (bllokimi i trafikut, ndotja, mungesa e hapësirave të gjelbra, etj)
10. Sjellja e individit kundrejt mjedisit
11. Tarifa në rritje të menaxhimit të mbetjeve urbane
12. Tarifa në rritje të ujit të pijshëm
13. Probleme me cilësinë dhe sasinë  e ujit të pijshëm
14. Ndotja e ajrit në zonën ku ju banoni
15. Ndotja akustike/zhurma në zonën ku ju banoni
16. Tjetër  _______________________
17. Asnjë 
18. Pa përgjigje
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P13. Nga lista e mëposhtme, cilat janë pesë burimet kryesore të informacionit për mjedisin që ju 
përdorni ?
(TREGONI ALTERNATIVAT – LEXONI –VLERËSONI nga 1-5, ku me 1 shënoni burimin e parë të cilin zgjedh e kështu 
me radhë deri tek i pesti - MAX. 5 PËRGJIGJE - JO PËR INDIVIDË QË KANË ZGJEDHUR tek P11-5 ) 

P14. Nga lista e mëposhtme, kujt i besoni më shumë kur është fjala për të siguruar informacion të 
besueshëm në lidhje me çështjet e mjedisit?
(TREGONI ALTERNATIVAT – LEXONI –VLERËSONI nga 1-5, ku me 1 shënoni alternativën e parë të cilin zgjedh e 
kështu me radhë deri tek i pesti - MAX. 5 PËRGJIGJE - JO PËR INDIVIDË QË KANË ZGJEDHUR tek P11-5 )

1. Gazeta
2. Lajme dhe emisione në Televizion 
3. Filma dhe dokumentare në televizion
4. Radio
5. Librat
6. Revista, publikime, broshura ose materiale informative  
7. Media sociale 
8. Internet ( Ëebsite, blogs, forume, etj.) 
9. Organizime (konferenca, panaire, ekspozita, festivale, etj.)
10. Aktivitete me fokus mjedisin të shoqatave mjedisore lokale
11. Nga biseda me të afërm, familja, miqtë, fqinjët ose kolegët
12. Tjetër 
13. Nuk jeni i interesuar për mjedisin 

1. Institucioneve Shtetërore të nivelit qendror
2. Bashkisë/Komunës
3. Komisionit Europian
4. Organizatave Ndërkombëtare
5. Kompanive private (biznese prodhuese, industri me impakt në mjedis etj)

6. Partive politike që janë pro-mjedisit
7. Organizatave/Shoqatave për mbrojtjen e mjedisit
8. Grupimeve jo formale të tjera qytetare
9. Shkencëtarëve dhe ekspertëve
10. Shkollave dhe Universiteteve
11. Të afërmëve, familjarëve, fqinjëve, miqve ose kolegëve
12. Televizionit
13. Radios
14. Gazetave 
15. Revistave dhe Publikimeve Mjedisore
16. Mediave sociale
17. Internetit (ëebsites, blogs, forume, etc.)
18. Tjetër
19. Asnjë
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BIII. NDIKIMI I ÇËSHTJEVE TË MJEDISIT NË JETËN TONË

BIV. NDIKIMI I NDRYSHIMEVE KLIMATERIKE 

P15. Në cilën nga kriteret e mëposhtme mendoni se duhet të bazohet matja e progresit në vendin 
tonë?
(LEXO – VETËM NJË PËRGJIGJE)

P16. Sipas mendimit tuaj, në çfarë mase faktorët e mëposhtëm ndikojnë në cilësinë e jetës?
(TREGONI ME SHKALLË – LEXONI – ÇDO REND NJË PËRGJIGJE)

P17. Deri në çfarë mase pajtoheni apo jo me pohimet e mëposhtme?
(TREGONI ME SHKALLË – LEXONI – ÇDO REND NJË PËRGJIGJE)

P18. A mendoni se ngrohja globale po ndodh?  
(JEPNI VETËM NJË PËRGJIGJE)

Kryesisht në kriteret ekonomike, si rritja ekonomike ( GDP-Produkti Kombëtar Bruto) 1
Në mënyrë të barabartë si  kriteret  sociale, mjedisore dhe ekonomike 2
Kryesisht në kriteret sociale dhe mjedisore 3

Shumë Disi Ndikon Jo  shumë Aspak
1 Gjendja e mjedisit 1 2 3 4 5
2 Faktori Ekonomik 1 2 3 4 5
3 Faktori Social 1 2 3 4 5

Plotësisht 
dakort

Shumë 
dakort

Dakort Jo  shumë 
dakort

Aspak
dakort

1 Mbrojtja e mjedisit mund të nxisë rritjen 
ekonomike të vendit

1 2 3 4 5

2 Përdorimi efikas i burimeve natyrore 
mund të nxisë rritjen ekonomike të vendit

1 2 3 4 5

Kohët e fundit, ju mund të keni vënë re në media vëmëndjen ndaj ngrohjes globale. Ngrohja globale i 
referohet idesë se në 150 vitet e fundit ka rritje të temperaturave mesatare në botë, mund të rriten më 
shumë në të ardhmen, si dhe klima në botë mund të ndryshojë si rezultat i kësaj. 

Po ndodh 1
Nuk po ndodh 2
Nuk e di 3
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P19. Sa i shqetësuar jeni ju për ngrohjen globale: 
(JEPNI VETËM NJË PËRGJIGJE)

P20. Duke menduar se ngrohja globale po ndodh, ajo shkaktohet:  
(JEPNI VETËM NJË PËRGJIGJE)

P21. A mendoni se fatkeqësitë natyrore  që po ndodhin, kanë lidhje me ndryshimet  klimaterike?   
(JEPNI VETËM NJË PËRGJIGJE)

P22. Në këto 20 vite, nëse nuk merren masa, si mendoni ngrohja globale do të shkaktojë me shumë 
apo më pak:   (TREGONI ME SHKALLË – LEXONI – ÇDO REND NJË PËRGJIGJE)

P23. Sa mendoni se ndryshimet klimaterike do t’ju prekin ju apo menyrën tuaj të jetesës në të 
ardhmen? (JEPNI VETËM NJË PËRGJIGJE)

Aspak i shqetësuar 1
Jo shumë i shqetësuar 2
Mjaftueshëm i shqetësuar 3
Shumë i shqetësuar 4
Refuzoj 5

Kryesisht nga aktiviteti njerëzor 1
Kryesisht nga ndryshimet natyrore në mjedis 2
Shkaqe te tjera (specifiko)  _________________________________ 3
Asnjë nga këto sepse ngrohja globale nuk ndodh 4

Po  1
Jo 2
Nuk e di 3

Shumë 
më pak

Disi më 
pak

Asnjë 
ndryshim

Disi më 
shumë

Më 
shumë

Nuk e di Refuzoj

Stuhi intensive 1 2 3 4 5 6 7
Shuarja e llojeve bimore dhe 
shtazore

1 2 3 4 5 6 7

Thatësira dhe mungesa e ujit 1 2 3 4 5 6 7
Njerëzit që jetojnë në varfëri 1 2 3 4 5 6 7
Zjarre në pyje 1 2 3 4 5 6 7
Shira dhe përmbytje nga lumenjtë 1 2 3 4 5 6 7
Epidemi  dhe  sëmundje 1 2 3 4 5 6 7

Shumë  1
Mjaftueshëm 2
Pak 3
Aspak 4
Nuk e di/Refuzoj 5
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BV. SJELLJET DHE VEPRIMET NË MBROJTJE TË MJEDISIT

P24. Ju lutem më tregoni se në çfarë mase pajtoheni apo jo me pohimin e mëposhtëm: 
“ Jeni të gatshëm të blini produkte ekologjikisht miqësore edhe në qoftë se ato kushtojnë pak më 
shumë”. (JEP VETËM NJË PËRGJIGJE)

P25. A keni bërë ndonjë nga aktivitetet e mëposhtëm për arsye mjedisore, muajt e fundit?
(TREGONI ALTERNATIVAT – LEXONI –VLERËSONI nga 1-5, ku me 1 shënoni alternativën e parë të cilin zgjedh e 
kështu me radhë deri tek i pesti - MAX. 5 PËRGJIGJE)

P26. Duke menduar për konsumin, sjelljet dhe zakonet tuaja në pesë vitet e fundit, ju keni bërë 
ndryshime të mëdha, ndryshime të vogla apo aspak për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit? 
(JEP VETËM NJË PËRGJIGJE)

Plotësisht dakort 1
Shumë dakort 2
Dakort 3
Jo  shumë dakort 4
Aspak dakort 5

1. Përdor më pak makinën time  
2. Zgjedh një mënyrë miqësore për të udhëtuar (në këmbë, me bicikletë, transport publik) 
3. Ndaj mbetjet për riciklim 
4. Reduktoj konsumin e tepërt të ujit
5. Reduktoj konsumin e energjisë elektrike (duke blerë pajisje që harxhojnë pak energji)
6. Blej produkte ekologjikisht miqësore me etiketë mjedisi
7. Zgjedh produkte lokale
8. Vizitoj një Park Kombëtar
9. Marr pjesë në aktivitete për përmirësimin dhe/ose mbrojten e mjedisit
10. Marr pjesë në dëgjesa publike ose konsultime me publikun për mjedisin
11. Marr pjesë vullnetarisht në një organizatë mjedisore
12. Tjetër 
13. Asgjë

Shumë  1
Mjaftueshëm 2
Pak 3
Aspak 4
Nuk e di/Refuzoj 5
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P27. Ju lutem,  më tregoni se në çfarë mase pajtoheni apo nuk pajtoheni me secilën nga  deklaratat 
në vijim.  (TREGONI ME SHKALLË – LEXONI – CDO REND NJË PËRGJIGJE)

P28. Duke menduar për shpenzimet dhe investimet e pushtetit qëndror dhe vendor në vendin  tonë, 
cila prej  dy deklaratave të mëposhtme i përafrohet më shumë pikëpamjes suaj?
(LEXO – VETËM NJË PËRGJIGJE)
Institucionet publike duhet të marrin në konsideratë ...

P29. Kur është fjala për mbrojtjen e mjedisit, a mendoni se vendimet duhet të merren vetëm nga 
Qeveria jonë apo së bashku edhe me vende të BE-së duke qenë se Shqipëria është vend kandidat 
për në Bashkimin Europian.
(LEXO – VETËM NJË PËRGJIGJE)

P30. Sipas mendimit tuaj, për secilin agjent rrethoni përceptimin tuaj mbi shkallën e angazhimit të 
tyre në çështjet mjedisore: 
(TREGONI ME SHKALLË – LEXONI – ÇDO REND NJË PËRGJIGJE)

Plotësisht 
dakort

Shumë 
dakort

Dakort Jo  shumë 
dakort

Aspak
dakort

A Ju mund të luani një rol si individ, në mbrojtjen e 
mjedisit në vendin tuaj

1 2 3 4 5

B Ndotësit e mëdhenj duhet të jenë përgjegjës duke 
kompensuar për dëmin mjedisor që shkaktojnë 

1 2 3 4 5

C Çështjet mjedisore
kanë një efekt të drejtpërdrejtë në
jetën tonë të përditshme

1 2 3 4 5

Më shumë investime që shkojnë për cështjet e mjedisit sesa cështje për përfitime ekonomike  1
Më shumë investime që shkojnë për cështje  të përfitimit ekonomik sesa çështje të mjedisit 2
Tjetër (Specifiko) ________________________________ 3

Qeveria jonë 1
Së bashku me vende të BE-së 2

Kanë  bërë 
shumë

Kanë bërë 
mjaftueshëm

Nuk  kanë 
bërë asgjë

1. Kompanitë e mëdha dhe industritë 1 2 3
2. Vetë qytetarët 1 2 3
3. Bashkia (qyteti apo fshati juaj) 1 2 3
4. Qarku juaj 1 2 3
5. Qeveria 1 2 3
6. Bashkimi Europian 1 2 3
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P32. Ju lutem më tregoni se në çfarë mase pajtoheni apo nuk pajtoheni me secilën nga deklaratat 
e mëposhtme duke marrë në konsideratë edhe faktin që Shqipëria aspiron për tu bërë pjesë e BE?
(TREGONI ME SHKALLË – LEXONI – ÇDO REND NJË PËRGJIGJE)

Plotësisht 
dakort

Shumë 
dakort

Dakort Jo  shumë 
dakort

Aspak
dakort

Legjislacioni i përafruar mjedisor në Shqipëri është 
shumë i nevojshëm për mbrojtjen e mjedisit në vendin 
tonë 1 2 3 4 5

Konventat dhe marrëveshjet mjedisore ndërkombëtare 
dhe europiane janë të  nevojshme për mbrojtjen e 
mjedisit në vendin tonë 1 2 3 4 5

Autoritetet qëndrore duhet të jenë në gjendje të 
kontrollojnë zbatueshmërinë me përpikmëri të ligjeve 
mjedisore 1 2 3 4 5

BE-ja duhet të ndihmojë vendet jo-anëtare të BE-së për 
të përmirësuar standartet e tyre mjedisore 1 2 3 4 5

Më shumë fonde duhet të alokohen nga Qeveria për 
mbështetjen e aktiviteteve mjedisore 1 2 3 4 5

Më shumë aktivitete duhet të zhvillohen nga OJF për 
ndërgjegjësimin e publikut për mbrojtjen e mjedisit 1 2 3 4 5

Më shumë bashkëpunime midis aktorëve kryesor me 
fokus mbrojtjen e mjedisit 1 2 3 4 5

P31. Sipas mendimit tuaj, cila nga këto do të jetë mënyra më efektive në trajtimin e problemeve 
mjedisore? (TREGO – LEXO – MAX 2 PËRGJIGJE) 

1. Më shumë informacion për çështjet e mjedisit
2. Zbatimi korrekt i legjislacionit ekzistues mjedisor
3. Aplikimi i gjobave të rënda për shkelësit
4. Sigurimi i stimujve më të lartë financiarë (p.sh. ulja e taksave, subvencionet për industritë, bizneset që 
mbrojnë mjedisin)
5. Aplikimi ose rritja e taksimit për aktivitetet në dëm të mjedisit
6. Tjetër
7. Asgjë

1
2
3

4

5
6
7
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10. SHTOJCA - 2
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Shpërndarja e pyetësorëve sipas bashkive
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mbi 65 vjec 10% 
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