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T

ë gjitha politikat e qeverisë po
marrin masa për harmonizimin e
legjislacionit dhe
politikave
zhvillimore të sektorëve të ndryshëm në
përafrimin me standardet e BE-së, ku
përmes tyre pritet që të ndërtojnë
ekonominë dhe rikonstruktimin e saj.
Programet qeveritare janë orientuar për
zhvillimin e zonave rurale dhe uljen e
varfërisë, duke krijuar mundësi për rritjen
e të ardhurave në familje të zonave rurale
apo
malore.
Sipas
K/Ministrit;
“Agroturizmi është një instrument
zhvillimor i pashfrytëzuar në funksion të
rritjes ekonomike dhe përmirësimit të
kushteve sociale në zonat rurale të
Shqipërisë”. Strategjia për Zhvillimin
Rural, ka për objektiv zhvillimin e
mjedisit, përmirësimin e menaxhimit të
qëndrueshëm të burimeve natyrore,
përmirësimin e infrastrukturës rurale dhe
ruajtja e trashëgimisë në zonat e thella
malore. Me investimin në këto zona rurale
për agro-turizmin shihet i nevojshëm dhe
investimi në rrugë, energjitikë, qendra
sociale, si shkolla dhe spitale për nevojat e
komunitetit. Me këto investime rritet dhe
mirëqënia për këto zona të thella dhe
lidhja më e shpejtë me qëndrat e qyteteve.
Një tjetër përmirësim është diversifikimi i
fermave (familjeve bujqesore) me
aktivitetete alternative, ku mund t’i jepet
një stimul shumë i fortë zhvillimit rural,
duke zhvilluar potencialet turistike, në
zhvillim të bujqësisë dhe blegtorisë në
funksion të agroturizmit.
Pyjet dhe Ekoturizmi
Pyjet përbëjnë një atraksion mjaft të madh
bazuar në funksionet si ekosisteme
komplekse
përmes
llojshmërisë/
biodiversitetit, përbërjes, shtrirjes dhe
pozicionit që mbajnë në natyrë, larmisë së
peizazheve, rregullimin e kushteve
hidrologjike - ujërave, pastrimin e ajrit nga
ndotjet përmes thithjes së dioksidit të
karbonit (CO2) dhe, përfundimisht
ndikojnë në rritjen dhe përmirësimin e
cilësisë së jetesës. Ata janë faktor kyç në
cilësimin që i bëhet një zone, e cila
planifikohet për investim, pasi siç e
përmendëm më sipër ndikojnë në
pastrimin e ujit dhe të ajrit. Mbështetur në
rolin shumë dimensional, pyjet duhet të
menaxhohen në bazë të parimeve të
menaxhimit të qëndrueshëm, me qëllim që
të ofrojnë shërbime të shumëfishta direkte
dhe indirekte. Mbi këtë bazë, institucionet,
pronarët/përdoruesit e pyjeve, organizata
të ndryshme, të cilat merren me zhvillimin
dhe mbrojtjen e pyjeve dhe mjedisit, duhet
t’i kushtojnë rëndësi zhvillimit të
aktiviteteve të ndryshme në pyje dhe tokat
pyjore. Ato duhet të nxisin komunitetet
për ruajtje dhe zhvillim të pyllit me anë të
përfitimeve që iu sjell vet pylli nga

rrallimet, prerjet e nevojshme dhe ripyllëzimi i zonave. Ekosistemet pyjore do
të mundësojnë mirëmbajtjen dhe ruajtjen e
shumëllojshmërisë së tyre biologjike
(biodiversietit), prodhimtarinë, kapacitetet
ripërtëritëse, vitalitetin dhe potencialin e
tyre, me qëllim që të përmbushin në
vazhdimësi
funksionet
kryesore
ekologjike, ekonomike dhe sociale në
nivel vendor, kombëtar, rajonal dhe
global. Në shoqërinë moderne ekoturizmi
sot është një veprimtari mjaft komplekse,
e cila në vende të zhvilluara është
shndërruar në një lloj industrie të plotë.
Kur përmendim ekoturizëm nuk duhet të
përqëndrohemi vetëm tek pyjet, por me të
duhet të paraqesim zhvillimet blegtorale,
bujqësore, turizmin malor dhe turizmin
dimëror, të gjitha këto të ndërsjellta me
njëra-tjetrën. Zhvillimi i këtij sektori, ka
rëndësi të shumëfishtë bazuar në efektet
që ndërlidhen si në zhvillimin ekonomik,
social, kulturor dhe trashëgimor, por edhe
me anë të krijimit të vendeve të reja të
punës, rritjen e të ardhurave, promovimin
e vlerave kulturore dhe trashëgimore, me
ç’rast ndikon në rritjen e pjesëmarrjes në
prodhimin e brendshëm bruto (GDP). Në
vendin tonë dukuria e ekoturizmit dhe
zhvillimi i tij është shumë e ri, i cili sapo
ka filluar të zë vend në veprimtaritë
turistike, por në vende të ndryshme të
botës ky lloj turizmi është një shtyllë e
mirë për zhvillimin ekonomik dhe
përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat
rurale dhe ato të thella malore.
Ekoturizmi, i cili njihet ndryshe si turizmi
ekologjik është një lloj turizmi, i cili ka
për qëllim udhëtimin e vizitorëve në vende
të paprekura natyrore, zona të mbrojtura
ose atraksione të tjera natyrore, duke
synuar zakonisht të minimizojnë ndikimin
në mjedis. Njëherazi, ai ka për objektiv të
promovojë edukimin mjedisor, sigurimin e
fondeve për ruajtjen e natyrës, fuqizimin e
komuniteteve
vendore,
zhvillimin
ekonomik, përmirësimin e cilësisë së
jetesës së komuniteteve që jetojnë në

zonat rurale, si dhe të nxisë respektin për
kulturat e vendeve të ndryshme. Sot në
botë ekoturizmi konsiderohet si një nga
format e ruajtjes dhe konservimit të
mjedisit, duke mos e cënuar këtë në
mënyrë të drejtpërdrejtë.
Si duhet ta zhvillojmë atë?
Agroturizmi është një lloj i turizmit që
kontribuon tek komunitetet në fermat rurale që zhvillojnë dhe që ofrojnë atraksionet turistike. Agroturizmi është në
funksion për të inkurajuar dhe mbrojtur
komunitetet e kërcënuara agraro-rurale në
vende të pafavorshme dhe me mundësi të
vogla të veprimtarisë bujqësore, ai ofron
forma demonstruese për metodat e zhvillimit të qëndrueshëm, me anë të përdorimit të produkteve pyjore jo drusore. Ai nxit
fermerë dhe investotorë të shfrytëzojnë
ato zona që mund të kenë qënë pa interes
ose me terren të vështirë, duke i bërë të
përshtatshme. Në këto zona agroturistike
ofrohet mundësia për kultivimin e llojeve
bimore dhe shtazore të veçanta, të cilat
janë të njohura për zonën apo rajonin si
zonë e veçantë kultivuese. Gjithashtu, në
këto zona mund të promovohen tradita,
zakonet, këngët, lojërat dhe ushqimet
tradicionale. Këto paraqesin në vetevete
një mundësi të mirë për promovimin e
ekoturizmit në aspektin e trashëgimisë
kulturore dhe tradicionale.
Ekoturizmi njëditor familjar
Zhvillohet dhe organizohet kryesisht gjatë
fundjavave nga vetë familjet apo individ
në formë pikniku, ekskursioni apo
kampingu. Ky lloj ekoturizmi është zakonisht një apo dy ditor, të cilët
shfrytëzojnë mundësinë e pushimit në
fundjavë për të realizuar qëllimin rekreativ. Gjatë përdorimit të kësaj forme turizmi, frekuentohen grupe familjare në pjesë
të ndryshme të natyrës, vizita të
trashëgimisë natyrore dhe kulturore, duke
shijuar ushqimet tradicionale apo duke
vrojtuar peizazhet apo natyrën në
përgjithësi. Nisur nga ky aspekt këto
vende ofrojnë diçka ndryshe nga zonat

qëndrore, pasi ajri, uji dhe ushqimi bëjnë
diferencën duke iu shtuar dhe peizazhet
pyjore.
Përfitimet
Ekoturizmi ofron një mundësi të veçantë
për turistët për të kontribuar në ruajtjen e
eko- sistemeve pyjore, habitateve të mbrojtura, strehët për kafshët e egra dhe parqet.
Qeveria nuk i ka fondet e mjaftueshme për
të menaxhuar dhe mbrojtur ato, prandaj
paratë e shpenzuara nga turistët për të vizituar këto zona të mbrojtura natyrore
ndihmojnë në mbledhjen e fondeve që
mund të përdoren për vazhdimin e mbrojtjes së tyre për brezat e ardhshëm.
Ekonomitë vendore mund të përfitojnë
shumë nga ekoturizmi, kur industritë turistike janë të lidhura për të ndërtuar dhe
mbështetur aktivitetet e ndryshme turistike. Me këtë veprimtari, agjencitë e
udhëtimit, tregjet vendore dhe artizanale,
hotele, restorante do të përfitojnë një
ngritje të theksuar ekonomike. Për ta bërë
sa me efiçient dhe funksional këtë proçes
janë të domosdoshme: I. Legalizimi i të
drejtave të pronësisë/përdorimit të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore bazuar në të
drejtën tradicionale të këtyre banorëve,
brenda kufijve territorialë të fshatit, do t’u
jepte mundësi shumë familjeve të investojnë në këto prona për zhvillimin e
këtij sektori shumë fitimprurës për zonat
rurale; II. Legalizimi i të drejtës për zhvillimin ekonomik, bazuar nga të ardhurat e
produkteve dhe n/produkteve pyjore
(drutë e zjarrit, bimët mjekësore, si dhe
produkte të tjera nga pylli), është një tjetër
mbështetje për rritjen e të ardhurave për
këta banorë; III. Mbështetja me subvencione e familjeve bujqësore, që kontribuojnë në shtimin e sipërfaqes bujqësore dhe
pyjore me bimë të egra dhe të buta agropyjore, si dhe me drurë me rritje të shpejtë, do t’i shërbente më shumë zhvillimit
të agroturizmit; IV. Programet e qeverisë
dhe shoqërisë civile janë të nevojshme
për organizimin më të mirë të fermerëve
të vegjël (familjeve bujqësore) dhe
edukimi i tyre për të nxjerrë produkte sa
më cilësore dhe të garantuara në funksion
të këtij qëllimi.
Prandaj, rritja e mundësive dhe kapaciteteve ekoturistike, mundëson fuqizimin e komuniteteve vendore për të luftuar
kundër varfërisë dhe për të arritur një
zhvillim të qëndrueshëm të këtyre zonave
me bazë ekonomike në burimet natyrore.
Si përfundim mund të konkludojmë se,
ekoturizmi përqëndrohet në vlerat e
trashëgimisë natyrore dhe kulturore,
mbrojtjen dhe konservimin e natyrës në
përgjithësi dhe fuqizimin e komuniteteve
të kërcënuara nga industria, shpyllëzimet
dhe produktet e tjera të zhvillimit global
(modernizimit).
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TË BASHKUAR PËR TË DREJTAT MBI TOKËN, PAQEN DHE DREJTËSINË
MIRATUAR NGA ASAMBLEJA E ANËTARËVE TË KOALICIONIT NDËRKOMBËTAR
TË TOKËS MË 27 SHTATOR 2018
Shqipëroi: Albora Kacani
1. Ne, Anëtarët e Koalicionit Ndërkombëtar të Tokës, më 27 Shtator 2018, u
mblodhëm në Bandung, Indonezi, për
Asamblenë tonë të Anëtarëve, në vazhdim
të Forumit Global të Tokës nën kujdesin e
veçantë të Qeverisë së Republikës së Indonezisë dhe Komitetit Organizativ
Kombëtar të Forumit Global të Tokës1. Ne
përfaqësojmë mbi 250 organizata të
shoqërisë civile dhe multilaterale nga 77
vende në Afrikë, Azi, Evropë, Lindjen e
Mesme, Amerikën e Veriut, Amerikën
Latine dhe Karaibe.
2. Pavarësisht diversitetit tonë dhe shumë
qasjeve të ndryshme, ne kemi zgjedhur të
bashkohemi rreth misionit të përbashkët
për ndërtimin e qeverisjes së tokës me
qendër njerëzit, si themelore për një botë
të drejtë, të barabartë dhe gjithëpërfshirëse. Realizimi i dhjetë angazhimeve
tona për qeverisjen e tokës me në qendër
njerëzit është ajo që udhëzon dhe i drejton
veprimet tona të përbashkëta si koalicion.
3. Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm
kanë sjellë një njohje historike nga
udhëheqësit e shteteve anëtare të OKB-së
për rëndësinë e të drejtave të tokës.
Megjithatë, që nga Forumi i Fundit Global
i Tokës në Dakar, Senegal në vitin 2015,
ne vëzhgojmë tendenca që sfidojnë
thellësisht qëllimin tonë të përbashkët për
të Mos Lënë Askënd Mbrapa.
4. Gjatë tre viteve të fundit, ne kemi parë
pabarazinë ekstreme socio-ekonomike
duke u bërë më e prehtë. Nivelet që ka
arritur në shumë prej vendeve tona janë të
padrejta dhe paqëndrueshme. Pasuria dhe
pushteti, sa i përket kontrollit mbi tokën
dhe burimet e tjera natyrore, shpesh janë
të përqendruara në duart e disa njerëzve
në kurriz të shumë të tjerëve. Për më
tepër, ndikimet e ndryshimeve klimatike
po bëhen më të dukshme, duke
përkeqësuar konfliktin mbi tokën, pyllin,
kullotat, ujin dhe burimet e tjera natyrore,
duke rritur vuajtjet njerëzore dhe duke
çuar në migrim. Degradimi i tokës, i
ndërlidhur ngushtë me të drejtat e
pasigurta të tokës, si në zonat rurale dhe
urbane, mbetet një sfidë e madhe që
kërkon veprim. Korrupsioni dhe mungesa
e transparencës dhe llogaridhënies
vazhdojnë të nxisin dëbimin dhe
konfliktet.
Drejtësia
dhe
vlerat
demokratike janë sfiduar dhe shumë nga
anëtarët tanë janë të kufizuar nga
zvogëlimi i hapësirës për shoqërinë civile,
përfshirë këtu edhe kontekstin e zaptimit dhe konflikteve të armatosura, ku

nevojitet një konsideratë e veçantë. Për
Mbrojtësit e Tokës dhe Mjedisit, viti 2017
ka qenë viti më vdekjeprurës i rregjistruar
ndonjëherë. Racizmi dhe diskriminimi
ndaj popujve indigjenë vazhdojnë.
Pavarësisht nga rritja e lëvizjeve të fuqishme, të udhëhequra nga gratë që kanë sfiduar status quo-në dhe kanë filluar të
ndryshojnë mendimet dhe normat në
shumë vende, patriarkati dhe ligjet dhe
praktikat diskriminuese vazhdojnë duke
parandaluar të drejtat e barabarta të tokës
për gratë, veçanërisht për komunitetet më
të margjinalizuara.
5. Suksesi ynë në arritjen e Qëllimeve të
Zhvillimit të Qëndrueshëm do të varet nga
gatishmëria jonë për të transformuar
rrënjësisht sistemet që promovojnë pabarazinë dhe padrejtësinë, dhe që ushqejnë
konfliktet dhe përjashtimin. Të drejtat e
tokës mishërojnë këtë sfidë dhe gjithashtu
mundësinë për ndryshimin e vërtetë. Në
këtë kontekst, misioni ynë i qeverisjes së
tokës me qendër njerëzit është më i domosdoshëm se kurrë për të bërë progres të
vërtetë drejt Qëllimeve të Zhvillimit të
Qëndrueshëm. Është ambicioze, por fuqia
e rrjetit tonë dhe përparimet e bëra duke
punuar së bashku për të ndërtuar procese
demokratike në vendimmarrje dhe kontroll
mbi tokën dhe burimet natyrore, rrisin optimizmin dhe besimin që ne do të jemi të
suksesshëm.
6. Ne punojmë në shumë fronte për të
siguruar progres, por sot ne kërkojmë
vëmendje botërore për dy çështjeve, veçanërisht kritike në kontekstin tonë aktual:
7. MBROJTJA PËR MBROJTËSIT E
TOKËS DHE MJEDISIT
7.1 Trendi dramatik dhe i papranueshëm i
vrasjeve, sulmeve dhe kriminalizimit të
Mbrojtësve të Tokës dhe Mjedisit - si individë dhe komunitete - duhet të mbrapset.
Situata aktuale është në nivele krizash në

shumë vende dhe ndikon drejtpërsëdrejti
tek organizatat tona anëtare - veçanërisht
ato të fshatarëve dhe popujve indigjenë.
Raportet e fundit të Raportuesve Specialë
mbi Situatën e Mbrojtësve të të Drejtave
të Njeriut, për të Drejtat e Njeriut dhe
Mjedisit dhe të Drejtat e Popujve Indigjenë vunë në dukje rritjen e "krizës
globale" të sulmeve kundër mbrojtësve të
mjedisit dhe të drejtave të njeriut, duke
theksuar se shumë nga këta janë popujt
indigjenë.
7.2 Ne nderojmë kujtimin e atyre në
rrjetin tonë që kanë humbur jetën që kur
takuam së fundi në vitin 2015, për shkak
të punës së tyre heroike, si Mbrojtës të
Tokës dhe Mjedisit, për të mbrojtur të
drejtat e komuniteteve të tyre. Ne vëmë re,
për shembull, se në Indonezi gjatë dekadës së fundit, Konsorciumi për Reformën
Agrare (KPA) raporton dëbimin e 3,5 milion njerëzve nëpërmjet grabitjes së tokës,
paraburgimit të 1,617 mbrojtësve të tokës
dhe mjedisit dhe vrasjeve të 122 mbrojtësve të tokës dhe mjedisit.
7.3 Duke pasur parasysh se shumica e
abuzimeve ndaj mbrojtësve të të drejtave
të njeriut janë të lidhura me të drejtat e
tokës, është e rëndësishme të forcohet
njohja e të drejtave të tokës në kuadrot e
të drejtave të njeriut, institucionet dhe instrumentet, siç është procesi në vazhdim
në Këshillin e të Drejtave të Njeriut mbi
Deklaratën e OKB-së mbi të drejtat e
fshatarëve dhe njerëzve të tjerë që
punojnë në zonat rurale.
7.4 Ne i bëjmë thirrje qeverive që të respektojnë urgjentisht detyrimet e tyre për
të mbrojtur Mbrojtësit e Tokës dhe
Mjedisit, të zbatojnë plotësisht Deklaratën
e OKB-së për Mbrojtësit e të Drejtave të
Njeriut miratuar njëzet vjet më parë dhe të
sigurojnë që kompanitë dhe investitorët
të respektojnë të drejtat e mbrojtëseve të

Tokës dhe Mjedisit në aktivitetet e tyre
dhe zinxhirët e furnizimit. Ne jemi të
vetëdijshëm se për disa qeveri, përndjekja,
sulmi dhe kriminalizimi i Mbrojtësve të
Tokës dhe Mjedisit është një strategji e
qëllimshme. Ne i bëjmë thirrje qeverive të
tilla që t'i japin fund veprimeve represive
dhe kriminalizimin dhe do të bëjë gjithçka
brenda fuqisë sonë si një koalicion për të
promovuar llogaridhënien dhe të
drejtën për drejtësi dhe për të
mbështetur drejtpërdrejtë mbrojtjen e
mbrojtësve të tokës dhe mjedisit dhe
komuniteteve të tyre nën kërcënim.
8. REFORMA AGRARE
8.1 Reforma agrare duhet të kthehet në
axhendat politike kombëtare si një veprim
i nevojshëm për të korrigjuar pabarazinë
në shoqëritë rurale. Larg nga qasja e
vjetëruar, një reformë agrare e qëndrueshme dhe e barabartë në aspektin gjinor,
është një rrugë thelbësore për një të
ardhme me më pak konflikte dhe një ndarje të drejtë të pasurisë dhe mundësive. Për
të qenë e suksesshëme, është me rëndësi
që reforma agrare: 1) të ndërtohet mbi
politika koherente dhe të qëndrueshme
bujqësore, të zotërimit, të investimeve dhe
të përdorimit të tokës; 2) të mbështetet me
burime të mjaftueshme dhe infrastrukturë
sociale; 3) është e hartuar dhe zbatuar me
pjesëmarrjen e plotë të organizatave që
përfaqësojnë zotëruesit e vegjël, popujt
indigjenë, blegtorët dhe komunitetet vendore të prekura; 4) njeh marrëdhënien
themelore të popujve indigjenë me tokat,
territoret dhe burimet natyrore dhe
mbështet të gjitha format e të drejtave
komunale dhe zakonore mbi tokën si një
mënyrë për të adresuar më tej konfliktet
lidhur me tokën; dhe 5) nuk duhet të financohen nga ndonjë hua apo mbështetje
tjetër financiare e jashtme që bie në
kundërshtim me qeverisjen e tokës me
qendër njerëzit.
8.2 Fitimet nga reforma agrare mund të
dëmtohen ose humbasin seriozisht nga
modelet e investimeve të bazuara në blerjen e sipërfaqeve shumë të mëdha të tokës
nga investitorët vendas dhe të huaj. Nga
përvojat tona, blerjet në shkallë të gjerë të
tokës shpesh shkaktojnë largimin,
zhvendosjet e detyruara dhe përqendrimin
e
pasurisë
dhe
mundësive
larg
komuniteteve të prekura, si dhe kriminalizimin. Ne i bëjmë thirrje sektorit privat
dhe qeverive të ndalojnë investimet në
tokë që përfshijnë transferimin në shkallë
të gjerë të tokës që dëbojnë komunitetet
ose popujt indigjenë. Të gjitha investimet,
duke përfshirë … vijon në faqen 4
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Isuf Zekaj - Ekspert Pyjesh,
Kosovë
Në Kosovë, shtrirja aktuale e grumbujve
pyjorë të gështenjës së butë në peizazhin
pyjor është rezultat i ndikimit njerëzor që
nga lashtësia. Rëndësia ekonomike e
këtyre pyjeve është e pa kontestueshme, si
në të kaluarën ashtu edhe sot. Vetë shtrirja
e këtyre pyjeve në afërsi të vendbanimeve
tregon ndërlidhjen ndërmjet komunitetit
dhe pyjeve dhe dëshmon në masë të
madhe ndikimin e faktorit njeri në to, por
edhe ndikimin e këtyre pyjeve tek njerëzit,
duke krijuar kështu një bashkëjetesë
mijëravjeçare, duke krijuar kështu një kultivar specifik të gështenjës i adaptuar me
kushtet ekologjike të rajonit, me fruta
specifik dhe të dallueshëm për nga shija,
pamja, përmasat, etj., duke i dhënë vulën
e përkatësisë gjeografike. Gështenja e butë
është regjistruar në Listën e Kuqe të IUCN
si specie e rrezikuar në gjithë shtrirjen aktuale dhe të mundshme në territorin e Kosovës. Duke filluar nga fshati Lëvoshë dhe
zona Gubavc në Komunën e Pejës – ku
formojnë grumbuj të izoluar pyjorë – të
pastër apo të përzier, me një ndërprerje
deri në fshatin Strall (Strellc) të Komunës
së Deçanit, kurse nga aty formojnë një

brez të pandërprerë pyjor, i cili përfshin
Komunat Deçan, Junik dhe vazhdon deri
në fshatin Devë të Komunës së Gjakovës, i
cili mund të haset në enklava të vogla edhe
në rrethet e Therandës e veçmas në fshatin
Mushitisht, kurse në grupacione me të vogla haset edhe në rrethin e Ferizajt në
fshatin Pleshinë, mbi qytezën e Shtimes
Petrovë – Ferizaj, përreth Cvilenit në Prizren, Kaliçan – Burim, kurse në formë individuale edhe në disa fshatra të Regjionit të
Mitrovicës. Gështenja shtrihet në një sipë-

rfaqe prej më shumë se 3700 hektarësh,
duke krijuar grumbuj të pastër apo të përzier me Dushqe, Ah dhe lloje të tjera fletorësh. Për shkak të kapacitetit të lartë të
rigjenerimit, cungishtet përfaqësojnë
formën kryesore të menaxhimit të pyjeve
të gështenjës, nuk është i preferuar nga
komuniteti si dru zjarri, por është i
preferuar për qymyr druri, dhe material
për ndërtim, zdrukthtari, gardhim (shtylla,
thupra për gardh, etj.). Gështenja karakterizohet me rritje të shpejtë, shpesh herë në

ato në turizëm që ndikojnë
komunitetet bregdetare, duhet të bazohen
në partneritet në vend të përjashtimit. Ata
duhet të jenë propozuar, hartuar dhe
zbatuar në mënyra që prioritizojnë
pjesëmarrjen dhe interesat e komuniteteve
të prekura dhe vazhdojnë vetëm me pëlqimin e tyre të Lirë, Para dhe të Informuar,
siç thuhet në Deklaratën e OKB-së për të
Drejtat e Popujve Indigjenë.
8.3 Dekada e Kombeve të Bashkuara për
Bujqësinë Familjare siguron një kontekst
pozitiv për reformën agrare; një komponentë kritik në një paketë më të gjerë të
mbështetjes shumë të nevojshme nga
qeveritë për të siguruar që fermerët e
familjes, blegtorët dhe popujt indigjenë
janë në gjendje të luajnë një rol të plotë si
gur themelet e ekonomive të gjalla rurale,
shpesh shoqërore, ekonomive dhe kujdestarëve të territoreve dhe ekosistemeve
të shëndetshme.
9. Ne kuptojmë se, që të përmbushim më
së miri misionin tonë të përbashkët, ka
mënyra që ne si koalicioni duhet të
punojmë ndryshe. Ne angazhohemi:
9.1. Të shkojmë drejt një rrjeti më të
përgjegjshëm ndaj nevojave, shqetësimeve dhe interesave të të rinjve rurale. Si
organizata individuale dhe sëbashku si
koalicion, ne do të avokojmë në të gjitha
nivelet për një dialog të zgjeruar me përfshirjen e disa gjeneratave dhe për
transferimin e lidershipit, duke përfshirë
lehtësimin e të rinjve, dhe veçanërisht
vajzave të reja, qasjen dhe kontrollin mbi
tokën.

9.2. Të sigurohemi se të gjitha veprimet
tona janë të formuara nga parimet e
drejtësisë gjinore, i cili është një
angazhim qendror i koalicionit tonë. Ne
pranojmë se veprimet tona nuk kanë
sfiduar në mënyrë përshtatshme normat
diskriminuese. Ne angazhohemi për të
treguar drejtësinë gjinore në organizatat
tona dhe në koalicionin tonë, ashtu siç
punojmë për një botë më gjinore përreth
nesh. Ne do të sigurojmë që gratë të kenë
pjesëmarrje të barabartë dhe fuqi
vendimmarrëse, dhe do të sfidojmë dhe
kapërcejmë në mënyrë aktive praktikat
diskriminuese dhe strukturat e pabarabarta
të pushtetit që i lehtësojnë ato. Ne i bëjmë
thirrje të gjitha palëve të interesuara që të
ndërmarrin veprime urgjente për të
kapërcyer diskriminimin strukturor të
përhapur, barrierat institucionale dhe
kulturore dhe pabarazitë e pushtetit që
mbështesin pabarazinë gjinore dhe
pengojnë progresin drejt drejtësisë gjinore
në lidhje me tokën dhe territoret dhe që
rrjedhimisht, ndikojnë më gjerë në të
drejtat e grave, në lidhje me të gjitha llojet
e dhunës kundër grave, fuqizimin e
ekonomik dhe zërin e tyre.
9.3. Të forcojmë bashkëpunimin e
mirëfilltë ndërmjet shoqërisë civile
kombëtare dhe ndërkombëtare dhe
organizatave ndërqeveritare, duke e çuar
natyrën e bashkëpunimit plotësisht në
realitetin e mënyrës sesi punojmë. Ne e
pranojmë se në disa raste kjo do të thotë
tejkalimin e dallimeve të perspektivave,
përvojave, burimeve dhe kapaciteteve të

anëtarëve tanë. Ne, si Anëtarët e ILC,
mundësojnë dhe mbështesin dialogun dhe
partneritetin midis anëtarëve, si një
koalicion i të barabartëve, duke sfiduar
ndarjen Veri-Jug. Kudo që identifikojmë
konsensusin, komplementaritetet dhe
sinergjitë, ne ndërtojmë mbi këto
mundësi. Ku ka dallime ne do t'i
respektojmë ato. Ne do të punojmë për të
përmirësuar koordinimin, veçanërisht në
nivel vendi, në zbatimin e Udhëzimeve
Vullnetare për Qeverisjen e Përgjegjshme
të Zotërimit të Tokës, Peshkimit dhe
Pyjeve, duke demonstruar vlerën e
partneriteteve të tilla drejt arritjes së
qeverisjes së tokës me në qendër njerëzit.
Së bashku, në përputhje me Udhëzimet
Vullnetare, ne do të vazhdojmë t'i bëjmë
thirrje qeverive që të përfshijë plotësisht
organizatat e shoqërisë civile në sistemet e
qeverisjes së burimeve.
10. Ne e lëmë Bandungin të frymëzuar
nga kujtimet e fuqishme të Konferencës
Aziatiko Afrikane në Bandung të vitit
1955 dhe punën e jashtëzakonshme të
anëtarëve tanë kombëtarë në promovimin
e reformës së vërtetë agrare dhe njohjen e
të drejtave territoriale të njerëzve
indigjenë si hapa drejt qeverisjes së tokës
në Indonezi me në qendër njerëzit. Ne
përgëzojmë Qeverinë e Indonezisë në
vendosjen e objektivave ambicioze për
reformën agrare dhe pylltarinë sociale. Ne
përgëzojmë qeverinë për dy njoftime të
rëndësishme të bëra në Forumin Global të
Tokës; moratoriumi për zgjerimin e vajit
të palmës dhe nënshkrimin e dekretit

Rrafshin e Dukagjinit në cungjet e gështenjave hasen nga disa dhjetëra lastarë, të
cilët brenda vitit arrijnë lartësinë edhe
deri në 2 m, por me rritjen e moshës vjen
duke rënë edhe rritja e në lartësi. Nga
hulumtime të fragmentarizuara të bëra në
vitin 1970, 1971 dhe 1972, në disa
sipërfaqe provë rritja në lartësi mesatarisht
ishte 19,7 cm/vit. Sipas Tabelave të
prodhimit të autorit Patroneu rritja vjetore
te grumbujt pyjorë të gështenjës në tokat e
Bonitetit të III-të ndërmjet moshës: 30-35
vjet arrin deri në 7.5 m3/ha. Kurse nga
disa matje të bëra në vitin 2012 në periferi
të Junikut rezulton që shtimi vjetor të jetë
5.22 m3 në cungishte të moshës 30
vjeçare, të cilat ishin të atakuara nga
kanceri lëvores. Druri i gështenjës është
dru jetëgjatë me gjithë ballafaqimin me
dëmtues të ndryshëm biotikë dhe abiotikë,
ku edhe sot e kësaj dite nëpër kashnjete
hasen drurë me moshë qindravjeçare.
Është i përshtatshëm për përdorim të
jashtëm, në sajë të përmbajtjes së lartë të
taninës që vepron si një mbrojtje kundër
prishjes. Është përdorur dhe përdoret me
të madhe si lëndë ndërtimi për konstruksione të mes kateve dhe kulmeve
(çative), si dhe … vijon në faqen 5

presidencial për reformën agrare. Ne
shpresojmë në miratimin e Aktit të të
Drejtave Indigjene.
11. Ne e mbështesim deklaratën e
Presidentit se nëse reforma agrare do të
ndërtojë drejtësi, ajo duhet të rishpërndajë
tokën. Ne i bëjmë thirrje qeverisë të
punojë me organizatat e fshatarëve, të
popujve indigjenë, të peshkatarëve,
punonjësve të bujqësisë dhe të
komuniteteve vendore për të mbështetur
një proces nga poshtë-lart të reformës së
mirëfilltë agrare. Ne inkurajojmë qeverinë
për të adresuar konfliktet me bazë tokën
duke miratuar 444 fushat prioritare për
rishpërndarjen e tokës, të paraqitur pranë
Ministrit për Koordinimin Ekonomik nga
ana e KPA-së në Forumin Global të
Tokës. Përmbushja e aspiratave të larta të
popullit për reforma të mirëfillta agrare
dhe zgjidhjen e konflikteve të tokës do të
jetë treguesi përfundimtar i suksesit të
qeverisë.
1

Komiteti Kombëtar Organizativ përbëhet
nga Konsorciumi për Reformën Agrare
(KPA), Instituti Indonezian për Pyjet dhe
Mjedisin (RMI), Rrjeti i Hartografimit me
Pjesëmarrje (JKPP), Instituti Sajogyo
(SAINS), Forumi Indonesian për Mjedisin
(ËALHI), Aleanca e Popujve Indigjenë të
Arkipelagut Indonesian (AMAN), Bashkimi i
Fshatarëve Pasundan (SPP), Bashkimi i
Fshatarëve Indramayu (STI), Aleanca e
Fshatarëve Indonesian (API), Shoqëria
Komunitare dhe Ekologjike për Reformën e
Ligjit (HuMa), Instituti Epistema dhe Komiteti
indonezian i të Drejtave të Njeriut për Drejtësi
Sociale (IHCS).
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zdrukthtari, posaçërisht janë të
njohura dyert e portave të ndërtuara me dru

dokumentet e shkruara nga ato që njohim
deri me sot, së pari përmendet në Krizobu-

gështenje. Në fshatin Lloqan të komunës së
Deçanit deri në vitet e 70-ta të shekullit të
XX-të ka ekzistuar një shtëpi druri që
datonte që nga shekulli i XIII-të e ndërtuar
nga druri i gështenjës, kurse edhe në vitet e
70- ta të këtij shekulli, pothuajse të gjitha
konstruksionet e kulmeve të shtëpive
ndërtoheshin me dru gështenje. Rrjeti
elektrik, pothuajse i tëri, në Deçan me
rrethinë ishte i ngritur me shtylla elektrike
nga druri i gështenjës. Prodhimi i frutave
është i ndikuar nga shumë faktorë.
Grumbujt janë të degraduar në masë të
madhe, shumica kanë origjinë vegjetative,
janë të atakuar nga patogjenë të ndryshëm, i
nënshtrohen prerjeve në mënyrë të
paplanifikuar dhe në moshë të re, gjë që e
kufizon edhe prodhimtarinë e frutave nën
optimumin e mundshëm. Periudha e
fruktifikimit fillon relativisht në moshë të
vonë (nga 6 -8 vite), kurse një trung i
moshës 12 vjeç prodhon rreth 25 kg fruta në
vit. Kurse trungjet e lashta prodhojnë edhe
mbi 100 kg për trung. Prezenca e gështenjës
në Rrafshin e Dukagjinit dokumentohet
përmes burimeve të ndryshme: një e dhënë
tejet e rëndësishme për prezencën e gështenjës në këtë trevë është nga autorët: Nikoliq
dhe Çernjavski, të cilët gjatë përshkrimit të
shtresave të qymyrit në Kosovë - hulumtim
e të bëra buzë lumit Ereniku në Gjakovë në
vitin 1948 janë hasur mbetje të fosilizuar
tëgështenjës nga periudha terciare, kurse në

lat e Deçanit nga viti 1330 dhe Defteri i
Regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit
1485, e më vonë prezenca e gështenjave
dokumentohet nga Ami Bue 1889 dhe autorë të tjerë nga viti 1913 e këtej.
Praktikat historike të shfrytëzimit të
këtyre të pyjeve për qëllime ekonomike
datojnë që nga periudha e mesjetës
Të dhënat e para të dokumentuara – dhe për
mendimin tonë mjaft të besueshme – për
potencialin ekonomik të pyjeve të gështenjës mund të nxirren nga Defteri i Regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485,
ku jepet një përshkrim jo i plotë i vendbanimeve që posedojnë pyje gështenje (sepse
gështenja nuk paraqitet në fshatrat, të cilët
posedojnë sipërfaqet më të mëdha dhe e kanë potencialin më të madh prodhues të
gështenjës, si Morinë, Molliq, Jasiq, Junik,
Voksh, etj., ku edhe sot paraqitet në formë
të grumbujve të lashtë pyjorë), kurse jepen
të dhënat për disa vendbanime sot të identifikueshme, si Deçan, Isniq në dy raste
varësisht nga Timarliu që e zotëronte,
Lëbushë dhe për disa të paidentifikueshme,
si Polja në vartësi në krahinën e krahinës së
Alltun Ilisë (rrethi i Junikut të sotëm), Shuma, Dolini Buqani, Nebonani, Gorna Bugjani. Sipas të dhënave nga ky Regjistër,
fshatrat që kanë poseduar pyje më gështenja
kishin detyrime për të dorëzuar timarlinjëve
në emër të taksave në prodhim 961 barrë
fruta gështenje. Taksat që komuniteti është

detyruar t’i paguaj Timarliut ishte së paku
10% (1/10) nga prodhimi i gjithmbarshëm
Në rastin konkret për gështenjën taksa ishte
96 barrë, kurse prodhimi i përllogaritur
duhej të ishte 960 barrë. (konvertuar në
okë2 del grumbullim i ngarkuar me taksë
ishte: 96000 okë dhe këtë e konvertojmë në
kg prodhimi i taksuar frutave të gështenjës
ishte 144000 kg ose
144 ton). Për
periudhën e mëvonshme, duke përfshirë
edhe periudhën e pas luftës së II-të botërore,
vështirë të gjenden të dhëna të besueshme
për nivelin e shfrytëzimit të
frutave të
gështenjës në Kosovë sepse me gjithë dokumentacionin e bollshëm kontabël që e kanë
mbajtur ish-kooperativat
bujqësore,
Qendrat kooperuese të fermerëve apo
ndërmarrjet tregtare që e kanë bërë grumbullimin dhe tregtimin e produkteve jo drunore
pyjore, përfshirë edhe frutat e gështenjës –
këto dokumente janë shkatërruar dhe djegur
gjatë luftës së fundit. Një gjë është e sigurtë
se, me gjithë pengesat administrative – Kosova ishte shpallur “karantinë” për shkak të
prezencës së kancerit të lëvores së gështenjës (Cryphonectria parasitica) tregu ka
funksionuar dhe gështenjat nga Rrafshi i
Dukagjinit ishin ndër më të kërkuarat, si në
tregun e vendit dhe në tregun e jashtëm.
Fabrika të tëra konditorie programin
prodhues e kishin të bazuar në potencialin
prodhues të këtyre pyjeve. Ndikuar nga
shumë faktorë, aktualisht gështenja e
Rrafshit të Dukagjinit potencialin prodhues
të drurit dhe të frutave e ka të kufizuar, por
pozitën në tregun e produkteve jodrunore
dhe drunore e ka ruajtur edhe pse tregu është
i paorganizuar. Tregtimi i drurit të gështenjes bëhet në tregun vendor, ndërsa eksporti
është simbolik dhe i kohëpaskohshëm, kurse
frutat e gështenjës, në të shumtën e rasteve
përmes kompanive që operojnë në tregun
Shqiptar, grumbullohen dhe tregtohen në
tregun rajonal e pjesërisht edhe në atë
vendor. Sipërfaqet e mbuluara më gështenja
shërbejnë si kullotë për rreth 28000 shoqëri
bletësh sa llogaritet të jenë në rrethet Pejë
dhe Gjakovë. Pikërisht shfrytëzimi i trungjeve të reja nga 10-20 vjet si material për
gardhim, apo të trungjeve të lashtë për të

Kejsiana Merdini
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ukses i "Festës së të Vjelave" në
Dibër, ku për 3 ditë rresht u organizuan një larmi aktivitetesh që promovojnë
vlerat e produkteve, natyrës, traditës dhe
historisë së Dibrës, për t’i shtuar vlerat e
Dibrës në drejtim të zhvillimit dhe turizmit. Sipas organizatorëve, mendohet që
më shumë se 14.000 persona kanë vizituar Festën e të Vjelave, dhe kanë blerë prodhimet e Dibrës dhe më shumë se 240
pjesëmarrës në panair promovuan dhe
shitën prodhimet e tyre, dhe ku interesi
ishte shumë i madh. Gjatë tre ditëve, u
oganizuan Paniri i Librit, ekspozita e fotografisë bardh e zi, ture turistike, kinema e
hapur dhe karaoke, veprimtari me lojra
nga fëmijët, mini-panaire me gatime tradi-

cionale dhe artizanale, fluturime me parashutë, muzikë dhe ngjarje të tjera. Në
datën 6 Shtator, Federata Kombëtare e

Pyjeve dhe Kullotave Komunale zhvilloi
një vizitë në panairin e Dibrës në qytetin e
Peshkopisë. Fokusi i vizitës në panair

prodhuar qymyr e kufizon edhe më tepër
sasinë e prodhuar të frutave. Edhe procesi i
vjeljes së frutave, për shkak të procesit të
depopullimit të viseve rurale gjithnjë e më
shumë, po has në vështirësi dhe vërehet një
rënie e interesimit të komunitetit për këtë
kulturë. Pyjet e Gështenjës janë trashëgimi
natyrore dhe historike e Rrafshit të
Dukagjinit. Ndërmarrja e masave silvikulturore për rimëkëmbje të këtyre pyjeve nuk
mund të bëhet vetëm duke u mbështetur në
vullnetin e pronarëve të pyjeve, por duhet
një angazhim i të gjithë aktorëve: nivelet e
qeverisjes vendore dhe qëndrore, ministritë
respektive përmes menaxhuesve të pyjeve:
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural përmes Agjencisë Pyjore të Kosovës dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor përmes Agjencisë për mbrojtjen e Mjedisit, respektivisht Drejtorisë së
Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nëmura” që të
hartojnë dhe zbatojnë një Strategji dhe Plan
për rehabilitimin dhe mbrojtjen e pastërtisë
gjenetike të këtyre grumbujve pyjorë.
Sezoni ekonomik mund të ndikojë që gështenja e Rrafshit të Dukagjinit të zhduket në
një të ardhme të afërt sepse është atakuar
nga një anë nga patogjenë të caktuar, jo
vetëm nga kanceri i lëvores, të cilat
sëmundje nuk po trajtohen për mungesë
vullneti dhe fondesh, nga prerjet e pakontrolluara në moshë të re, duke e përdorur
si material kryesisht për gardhim dhe nga
paraqitja në treg e fidanëve të gështenjës me
origjinë dhe kultivarë nga vende të caktuara,
të cilët mund të ndikojnë negativisht tek
kultivari autokton. Ruajtja e kultivarit autokton duhet të jetë detyrë jetike e pronarëve të
pyjeve të gështenjës dhe e strukturave shtetërore për pyjet. Shpallja e tij si trashëgimi
natyrore do të ndihmonte në ruajtjen dhe
kultivimin e tij.
1

Barrë – njësi e vjetër peshe e përdorur deri
në shekullin e XX-të që nënkupton një
ngarkesë kali dhe që ishte e barabartë me
100 okë.
2
Konvertimi është bërë bazuar në: “Fjalori
enciklopedik shqiptar” – Njësitë popullore
të matjes - Tiranë 2011

ishte vëzhgimi dhe vlerësimi i shpejtë për
ndryshimet që kanë ndodhur ndër vite në
Dibër. CNVP së bashku me Federatën
kanë punuar me një program afatgjatë për
të asistuar dhe rritur grupet prodhuese në
qarkun e Dibës, të mbështetur nga Qeveria
Suedeze. Mbështetje është dhënë jo vetëm
nga projekti FLED, por dhe nga PSHM,
World Vision, ALCDF-Albania për fermerët, shoqatat dhe Federatën Dibër, projekte që kanë patur ndikim të ndjeshëm
për rritjen e kapacitetit të shoqatave dhe
komuniteteve, për të shtuar jo vetëm kujdesin për pyllin dhe mjedisin, por edhe
për të rritur vlerat e tyre, shtim të sipërfaqeve të kultivuara me drurë frutorë e pyjorë, për pasojë dhe shtim të ardhurave dhe
nivelit të jetesës. Bie në sy mënyra se si
Federata e ka … vijon në faqen 6
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organizuar pjesëmarrjen e grupeve
prodhuese nga Mati deri në Kalanë e
Dodës në këtë ditë të bukur feste. Gjatë
një periudhe të gjatë kohore, në masë të
konsiderueshme, projekti FLED ofroi
mbështetje për fermerët (gra dhe burra)
dhe shoqatat e tyre për të planifikuar dhe
zbatuar praktikat e menaxhimit të
qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave, si
dhe ofroi mbështetje për masat e
zhvillimit rural, të cilat promovojnë
praktikat e qëndrueshme mjedisore të
pylltarisë, ruajtjen e biodiversitetit,
ruajtjen dhe zhvillimin e bujqësisë dhe
sistemeve të pyjeve dhe bujqësisë tradicionale. Shumica e pyjeve të transferuara
në pronësi të komunave, sot Bashki, ishin
shumë të degraduar dhe për shkak se pyllit
do t'i nevojitet shumë kohë të ketë të
ardhura të rëndësishme për banorët
(komunitetet) nga produktet e drurit. Aktualisht sot në Dibër shohim ndryshime të
dukshme në mbrojtjen e pyjeve nga Ulza
deri në Kalanë e Dodës, ku mjaft masive
dushku të dëmtuar plotësisht janë kthyer
në pyje që shkojnë drejt prodhimit për të
plotësuar nevojat e banorëve me dru zjarri,
produkte e shërbime për zhvillimin e turizmit dhe shtimin e të ardhurave. Të bie në
sy veçanërisht pjesëmarrja e njerëzve më
të varfër, veçanërisht e grave, në planifikimin të shtuar të tokës për kultivimin e
bimëve mjekësore-aromatike që kanë
ndikim në rritjen e të ardhurave dhe
përmirësimin e cilësisë së jetës. Frutat,
sigurisht, janë të pranishme në stendat e
panairit, kryesisht nënprodukte të pyllit si:
arra, lajthi, gështenja, si dhe fruta pylli,
çajra dhe bimë mjekësore. Panairi sa vjen

dhe rritet nga viti në vit, si nga madhësia
ashtu dhe nga cilësia, gjatë kësaj periudhe
vihet re dukshëm se si janë rritur fermerët
me prodhimet e tyre, në drejtim të shtimit
të të ardhurave dhe cilësisë së produkteve.
Dallohen grupet e arrorëve të ardhur nga
Bulqiza, Kastrioti, Melani, grupet e

bimëve dhe produkteve të ardhura nga
shumë fshatra të Dibrës, ku dominon boronica, çajrat e plot bimë të ndryshme, të
cilat jo vetëm si sasi janë rritur, por edhe
si cilësi, amballazhim, etj. Gjatë
diskutimit të bërë nga përfaqësues të
ndryshëm, si me politikëbërësit dhe banorët vendorë mendohet se panairi në Dibër
po rritet nga viti në vit. Krahas produkteve
dhe prodhimeve bujqësore e pyjore në
panair u paraqitën dhe mjaft stenda me
material promovuese si gazeta “Jeto
Gjelbër”, broshura,
fletëpalosje nga
aktorë të ndryshëm dhe AZM. Viti që vjen

besojmë që do të jetë akoma më i
sukseshëm dhe për këtë foli kryetari i
bashkisë, i cili më tej tha: “Panairi bëhet
në mënyrë që të thithim sa më shumë vizitorë dhe miq nga vende të ndryshme që
të promovojmë traditat, vlerat dhe turizmin në Dibër. Dibranët kanë shpresë të
ndihmohen nga projektet e Ministrisë Bujqësisë e Turizmit, për të cilat foli në
panair dhe deputetja Almira Xhembulla,
projekte që sapo kanë nisur dhe do të vijojnë për të rritur konkurueshmërinë e
fermerëve shqiptarë. Dibra kërkon fillimisht t’i japësh një dorë se pastaj ecën
vetë dhe të nderon. Këtë mesazh dibranët
në festën e tyre e dhanë të qartë e
bindshëm. Është mirë ta dëgjojë qeveria
në qendër në Tiranë, si dhe donatorët.
Deri në dëgjimin e plotë nga ana e tyre,
në Dibër vilet shpresë, shumë shpresë….
Një falenderim i veçantë për Dibranët, për
donatorët që mbështesin Dibrën, veçanërisht për CNVP, Qeverinë Suedeze etj.”
Raste të suksesshme të kultivimit të
Arrorëve dhe BMA nga fermerët e
rrethit Dibër
Rruzhdi Zhuzhi - Fshati Lukan, Nj.A.
Selishtë: Mbarështon 80 koshere blete,
prodhimi 500 kg mjaltë/vit.
Ahmet Totraku - Fshati Lukan, Nj.A.
Selishtë: Mbarështon 120 koshere blete,

prodhimi 1200 kg mjaltë/vit.
Haxhi Mani - Fshati Shqath, Nj.A.
Muhurr: Mbarështon 70 koshere blete,
prodhimi 700 kg mjaltë/vit (është ftuar të
marrë pjesë në trajnime të ndryshme të
organizuara nga CNVP Dibër për PPJD
arrorët dhe biomasën, nëpër panaire të
organizuara për arrorët).
Shpëtim Pira - Fshati Kishavec, Nj.A.
Kastriot: Mbarështon 300 koshere blete,
prodhimi 3000 kg/vit.
Baudin Torba - Fshati Borovjan, Nj.A.
Kastriot: Kultivimi 1.2 ha gështenjë, prodhimi 600 kg/vit. (12 dynym, 5 nga këto
janë në vitin e katërt të mbjelljes dhe në
vitin e 2 të prodhimit, ku sapo prezantohet
prodhimi dhe shuma e prodhuar këtë vit
ka qenë 600 kg, ndërsa 7 dynym janë
mbjellë këtë pranverë. Është ftuar nëpër
trajnime të ndryshme të organizuara nga
CNVP Dibër për PPJD arrore dhe në
panaire të organizuara për Arrorët).
Ramazan Shehi - Fshati Borovjan, Nj.A.
Kastriot: Kultivimi 0.5 ha lajthi, 0.7 ha
arrë, 0.1 ha aronia; prodhimi 500 kg aronia /vit. Lajthi 5 dynym që janë në vitin e
dytë të mbjellje, Arrë 7 dynym viti i dytë
që janë mbjellë dhe ende nuk kanë hyrë në
prodhim; Aronia 1 dynym në vitin e dytë
dhe prodhimi ka qenë i kënaqshëm. Është
ftuar nëpër trajnime të ndryshme të organizuara nga CNVP Dibër për PPJD arrore dhe nëpër panaire të organizuaara për
Arrorët.
Florin Torba - Fshati Shimçan, Nj.A.

Tomin: Kultivimi 0.2 ha fidanishte arre
dhe gështenje; prodhimi pothuajse çdo vit
nxjerr nga 500 deri në 1000 fidanë nga
secili lloj për tregun lokal. Është ftuar
nëpër trajnime të ndryshme të organizuara
nga CNVP Dibër për PPJD arrore dhe
nëpër panaire të organizuara për Arrorët.
(drejton klubin e Arrorëve)
Veli Torba - Fshati Shimçan, Nj.A.
Tomin: Kultivimi 0.8 ha paulownia dhe
0.7 ha arra; 2 plantacione me Paulownia
0.8 ha. Njëri i shoqëruar me prodhime

bujqësore si perime (domate, lakra), si dhe
plantacion me arrë 0.7 ha në dy parcela.
Lloji i arrave është autokton edhe pse
është në vitin e katërt që është mbjellë
ende nuk ka marrë prodhim frutash. Është

ftuar nëpër trajnime të ndryshme të
organizuara nga CNVP Dibër për PPJD
arrore dhe nëpër panaire të organizuara
për Arrorët.
Pajtim Beca - Fshati Podgorcë, Nj.A.
Maqellarë: Mbarështon 400 koshere
blete; prodhimi 3200 kg mjaltë/vit.
Zija Keshi - Nj.A. Maqellarë: Kultivimi

0.5 ha aronia dhe 150 m2 gojiberi; prodhimi 2500 kg aronia/vit dhe prodhimi i goji
- berit në sasi të kufizuar.
Paqize Kaferi - Fshati Trepçë, Nj.A.
Melan: Kultivimi 400 m2 mëllagë, 400 m2
cian (kokoçel) dhe 200 m2 kumak; prodhimi varion nga 80 kg të thata për
dynym deri në 130 kg për dynym për
mëllagën, 100 kg deri në 180 kg për
dynym për Cianin dhe 200 kg deri në 250
kg për Kumakun. Është mbështetur nga
projekti FLED me fidanë për mbjellje,
asistencë teknike mbi teknologjinë e kultivimit, mbikqyrje të punës në terren, si
dhe është ftuar dhe gjithashtu ka marrë
pjesë në shumicën e trajnimeve të organizuara nga CNVP Dibër për PPJD arrore
dhe ka marrë pjesë pothuajse në të gjithë
panairet e organizuara nga CNVP në dy
vitet e fundit për PPJD dhe Arrorët.
Hajrie Mehmeti - Fshati Trepçë, Nj.A.
Melan: Kultivimi 300 m2 mëllagë, 300 m2
cian; prodhimi varion nga 100 kg të thata
për dynym deri në 150 kg për dynym për
mëllagën, 100 kg deri në 180 për dynym
Cianin. Është mbështetur nga projekti
FLED me fidanë për mbjellje, asistencë
teknike mbi teknologjinë e kultivimit,
mbikqyrje të punës në terren, si dhe është
ftuar dhe gjithashtu ka marrë pjesë në
shumicën e trajnimeve të organizuara nga
CNVP Dibër për PPJD arrore dhe ka
marrë pjesë pothuajse në të gjithë panairet
e organizuara nga CNVP në dy vitet e
fundit për PPJD dhe Arrorët.
Mide Markeçi - Fshati Trepçë, Nj.A.
Melan: Kultivimi 200 m2 mëllagë, 200 m2
kumak; prodhimi varion nga 80kg të thata
për dynym deri në 100 kg për dynym për
mëllagën dhe 170 kg deri në 200 kg për
Kumakun. Është mbështetur nga projekti
FLED me fidanë për mbjellje, asistencë
teknike mbi teknologjinë e kultivimit,
mbikqyrje të punës në terren, si dhe është
ftuar dhe gjithashtu ka marrë pjesë në
shumicën e trajnimeve të organizuara nga
CNVP Dibër për PPJD arrore dhe ka
marrë pjesë pothuajse në të gjithë panairet
e organizuara nga CNVP në dy vitet e
fundit për PPJD dhe Arrorët.
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mbrojtës, duke mbrojtur tokën nga gërryerjet, erozioni, rrëshkitja e dheut dhe
erërat e fuqishme, gjithashtu duke shërbyer edhe si breza mbrojtës për kulturat e
ndryshme bujqësore. Është përdorur edhe
në industrinë e përpunimit të drurit për
prodhimin e letrës, shkrepses, mobiljeve,
rafteve dhe kompesatave. Gjatë këtyre
viteve u përdor nga banorët edhe si dru
zjarri. Meqënëse plepi është multifunksional, ka shumë përfitime si nga ana
ekonomike, ekologjike dhe sociale. Mendojmë që duhet të rritet kultivimi i tij dhe
të krijohen parcela për një kultivim më të
gjerë. Krahas këtyre funksioneve në
ekonominë pyjore AR ZAN në Lushnje u
kultivuan 40000 fidanë plepi hibrid Euro

Artur Kaja - Drejtoria e Pyjeve,
Bashkia Rrogozhinë

P

lepi është njohur që nga lashtësia si
dru i mrekullueshëm, jo vetëm për
ushqim, por edhe për shërim. Që në
shekullin e XVI-të është përdorur nga
mjekët italianë për të kuruar sëmundje të
ndryshme. Duke qenë se plepi është një
dru multifunksional edhe në Shqipëri lindi
nevoja që të kultivohet. Pas hyrjes në fuqi
të ligjit: “Moratoriumi në Republikën e
Shqipërisë” kultivimi i plepit u rrit
ndjeshëm. Në këtë kohë u krijua një

Ing. Ferdin Liçaj

O

rtela Stafa, me profesion mësuese
është e reja me pjesëmarrjet më
aktive në kuadrin e veprimtarive të programuara që u zhvilluan nga projekti
FLED gjatë katër viteve të kaluar në NjA
Sinaballaj, bashkia Rrogozhinë. Le të
rrëfejmë me fjalët e saj: Gjatë periudhës
së tre viteve të fundit zona Sinaballaj
është përfshirë në aktivitetet e programuara të projektit FLED të CNVP-së
holandeze me seli qëndrore në Tiranë.
Gjatë këtij harku kohor, aspektet e programuar të projektit kanë përfshirë në
mënyrë të veçantë përfaqësueset e grave
e të vajzave në zonën Sinaballaj, bashkia
Rrogozhinë. Sot pas katër viteve ne jemi
përballë rezultateve të atyre hapave që
janë konsideruar të nevojshëm për një
zhvillim ekonomik e mjedisor të
qëndrueshëm të zonës në fjalë. Le t’i
citojmë ato! Hap i parë i rëndësishëm
është bërë në drejtim të sensibilizimit e të
trajnimit periodik të grave e të vajzave që
marrin pjesë aktive në veprimtaritë
ekonomike që lidhen me burimet natyrore
të zonës, konkretisht në terrenet bujqësorë, në terrenet pyjorë dhe në terrenet e
dëmtuar nga rrëshqitja, gërryerja dhe
shplarja sipërfaqësore e tokave prej
reshjeve atmosferike. Hapi i dytë ka të

ekonomi pyjore në AR ZAN nga fermerë
të apasionuar, të kujdesshëm dhe me
informacionin e duhur për plepin dhe llojet e tij. Duke parë që plepi është një lloj
hibrid me rritje të shpejtë, i përshtatshëm,
shumëfunkisonal, rezistent ndaj temperaturave të ulta, me veti mbrojtëse nga
fenomene të ndryshëm natyrorë dhe me
veti kuruese, u vendos që të kultivohet një
lloj plepi Euro Amerikan 262 në këtë
ekonomi. Para vitetve 90 plepi është
mbjellë anash kanaleve, lumenjve
dhe përrenjve, duke shërbyer si breza

bëjë me ndërtimin e një grupi prodhuesish
e tregtuesish për prodhimet tradicionale të
zonës sonë siç janë: vaji i ullirit, gjelat e
detit, perimet e ndryshme dhe bimët
mjekësore-aromatike. Hapi i tretë ka të
bëjë me edukimin e brezit më të ri,
konkretisht, nxënësit e shkollës 9 vjeçare
Sinaballaj, me dashurinë për mjedisin, për
pyllin, për kafshët dhe për shpendët e egra,
etj., që zhvillojnë ciklet jetësore në habitatet natyrore të zonës Sinaballaj. Le të
theksojmë një shëmbull, i cili reflekton
bashkëpunimin tonë me familjet fermere
në drejtim të informimit dhe sensibilizimit
të tyre në drejtim të përdorimit racional e
të qëndrueshëm të tokave bujqësore që ato
kanë në pronësi! Në këtë drejtim unë,
personalisht, u kam propozuar disa
familjeve me banim rezident në fshatrat e
NjA Sinaballaj të ndërmarrin nisma
ekonomike-mjedisore për kultivimin e
terreneve të ndryshëm me lloje mjeksorë,
eterovajorë e taniferë (theksojmë llojet:
Lavandul,
Rozmarinë,
Zhumbricë,
Dafinë). Një hap i tillë, sipas meje, do të
çelë një rrugë të re, jo vetëm në drejtim të
mbrojtjes së mjedisve tokësore të dëmtuar
mjaft prej fenomenit të erozionit, por edhe
në drejtimin ekonomik, i cili sot përbën një
problem madhor e imediat për shumicën e
familjeve të zonës sonë.

Nr.

Emër Mbiemër

Amerikan 262 me rritje të shpejtë. Po
bëhet kujdesi iveçantë në këtë ekonomi
pyjore deri në përdorimin e tij për qëllime
të ndryshme. Duke parë zhvillimin e
plepit në ekonominë pyjore AR ZAN filloi të kultivohet në Lushnje, Rrogozhinë
dhe Kavajë mbi 13 ha me llojin plep të
moshës 1-3 vjet. Faktet tregojnë se plepi
Euro-Amerikan është një lloj pyjor që i
përshtatet mjaft mirë tokave të zonës së
Myzeqesë dhe konkretisht tokave që
shtrihen në bashkitë Kavajë, Rrogozhinë,
Lushnje dhe Fier. Më poshtë jepet e përmbledhur një listë me emra të fermerëve që
kanë kultivuar fidanë plepi dhe që janë
asistuar dhe monitoruar nga ana ime:
Mosha vjet
1
2
3

Siperfaqja
(ha)

Adresa

1

Tomorr Kercuku

Sorove, Lushnje

3.5

1.5

-

2.0

2

Bac Veliu

Ngurres, Lushnje

3.0

-

1.5

1.5

3

Mentor Saraci

Karbunarë, Lushnje

1.8

-

0.8

1.0

4

Rrahman Krasniqi

Babuje, Lushnje

1.0

-

1.0

-

5

Etem Krasniqi

Kolonje Lushnje

1.0

-

-

1.0

6

Arjan Koni

Rrogozhinë

0.7

0.7

-

-

7

Edison Koni

Rrogozhinë

0.7

0.7

-

-

8

Xhelal Xeka

Zhabjak, Rrogozhinë

0.8

-

0.8

-

9

Selim Desari

Zhabjak, Rrogozhinë

0.8

-

0.8

-

13.3

2.9

4.9

5.5

Shuma

Nga shpirti,nuk më hiqet brenga,
sa të kem jetë e derisa të vdes,
mallin për ty ma ruan vetëm zemra,
Shqipëri, je më e madhja shpresë.

Sa herë me ty vuajta kur ti rëndë lëngove,
edhe kur të mbytën, me intrigë e poshtërsi,
si luaneshë u përballe, kurr’ nuk u gjunjëzove,
isha pran’ teje, hallemadhja ime Shqipëri!

Në çdo skaj të botës,ty të kërkoj,
ndoshta dikujt, mund t'i bëj bezdi,
të kthehem, në gjirin tënd ëndërroj,
në qënien time thërras; Të dua Shqipëri!

Si bijë të falem e mbytur në lot,
lumturinë e gëzoj vetëm tek ti,
pasurinë s'e dua kurr’ nëpër botë,
në gjirin e prehërin tënd, Nënë Shqipëri.

Më të ëmbëla këngë, për ty këndova,
aty, thura bukur vargje e melodi,
me nina-nana në djep belbëzova,
emrin tënd të nderuar, Nënë Shqipëri!

Nderimi im s'është asgjë para teje,
ti je qielli plot me yje e hënë,
dhe mes jush, unë jam një pikë reje,
sa të kem frymë do të thërras: Zonja Nënë!

Çerdhet dhe shkollat i mbushëm plot,
me cicërima zogjsh e tinguj lumturi,
dhe aty, mësuam me zë të ngrohtë,
Je nëna jonë e madhe Shqipëri.

Në gjunjë të përulem, tw them: Më fal,
dua të shoh mirë në përjetësi,
humbur jam, si lulja thellë në mal,
rrënjët kam tek ti e shtrenjta ime Shqipëri.

Kur, fushat me grurë ishin mbush,
lodrova mes kallzave plot kokrra si flori,
piva ujë nën gurë, në tënden gëmushë,
krahëhapur mes lulëkuqesh thirra: Shqipëri.

Sot dua të jem gjethe, era të më rrëmbejë,
të më flak tutje me këto mendime,
pranë teje, mes flamujsh të shkëlqejë,
si Shqiponjë të thërras:
Rroftë Shqipëria ime!

Llërë përveshur, puna vlonte në fabrika,
me aksione shtruam rrugë e hekurudhë,
qiellin prekëm, kur në fshat shkoi drita,
malet shpuam, tunele hapëm, asfaltuam udhë.
Me guxim, arritëm emancipimin e gruas,
lirinë e kemi të shtrenjtë e mbrojmë si stoli,
me shëndetësi të plot’ e falas, të arsimuar,
dhe urimi për ty ishte: Rrofsh Shqipëri!

Trëndafile Molla
Pjesë nga Libri “Mall për gjithësinë”
Nëntor 2017

NOVEMBER 2018

1. We, Members of the International Land Coalition (ILC), on the 27th of September 2018,
gathered in Bandung, Indonesia, for our
Assembly of Members, following the Global
Land Forum under the kind hosting of the
Government of the Republic of Indonesia and
the Global Land Forum National Organizing
Committee.1 We represent over 250 civil
society and multilateral organisations from 77
countries in Africa, Asia, Europe, Middle East,
North America, Latin America and the
Caribbean.
2. Despite our diversity and many different
approaches, we have chosen to come together
around the shared mission of building peoplecentred land governance, as fundamental to a
just, equitable and inclusive world. The realization of our ten commitments to peoplecentered land governance is what guides and
drives our joint actions as a coalition.
3. The Sustainable Development Goals have
brought a historic recognition by UN Member
States’ leaders to the importance of land rights.
However, since the last Global Land Forum in
Dakar, Senegal in 2015, we observe trends that
deeply challenge our shared goal to Leave No
One Behind.
4. Over the last three years, we have seen
extreme socio-economic inequality becoming
more acute. The levels it has reached in many
of our countries are both unjust and unsustainable. Wealth and power, in terms of control over
land and other natural resources, are often concentrated in the hands of a few at the expense
of many. Moreover, the impacts of climate
change are becoming more visible, exacerbating conflict over land, forest, rangelands, water
and other natural resources, increasing human
suffering and driving migration. Land
degradation, closely interlinked with insecure
land rights, in both rural and urban areas,
remains a major challenge which calls for
action. Corruption and lack of transparency and
accountability continue to fuel dispossession
and conflicts. Justice and democratic values are
challenged and many of our members are
constrained by shrinking space for civil
society, including in the context of occupation
and armed conflict, where particular consideration is needed. For Land and Environmental
Defenders, 2017 has been the deadliest year on
record. Racism and discrimination against
indigenous peoples persist. Despite the rise of
strong, women-led movements that have
challenged the status quo and started to shift
mind-sets and norms in many countries,
patriarchy and discriminatory laws and
practices persist, preventing equal land rights
for women, particularly from the most
marginalized communities.
5. Our success in achieving the Sustainable
Development Goals will depend on our willingness to fundamentally transform systems
that promote inequality and injustice, and
fuel conflict and exclusion. Land rights
epitomise this challenge, and also the opportunity for real change. In this context, our
mission of people-centered land governance is
more imperative than ever to make genuine
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progress toward the Sustainable Development
Goals. It is ambitious, but the power of our
network and the advancements made by
working together to build democratic processes
in decision making and control over land and
natural resources, boost our optimism and
confidence that we will be successful.
6. We work on many fronts to secure progress,
but today we call global attention to two particularly critical issues in our current context:
7. PROTECTION FOR LAND AND
ENVIRONMENTAL DEFENDERS
7.1 The dramatic and unacceptable upward
trend of killings, attacks and criminalization
of Land and Environmental Defenders –
both individuals and communities – must be
reversed. The current situation is at crisis l
evels in many countries, and directly affects our
member organisations – especially those of
peasants and indigenous peoples. The recent
reports of the Special Rapporteurs on the Situation of Human Rights Defenders, on Human
Rights and Environment and on the Rights of
Indigenous Peoples noted the rise of “a global
crisis” of attacks against environmental and
human rights defenders, highlighting that many
of these defenders are indigenous peoples.
7.2 We honour the memory of those in our
network who have lost their lives since we last
met in 2015, due to their heroic work, as Land
and Environmental Defenders, to defend the
land rights of their communities. We note for
instance that in Indonesia over the past decade,
Consortium for Agrarian Reform (KPA)
reports the eviction of 3.5 million people
through landgrabs, detention of 1,617 Land and
Environment Defenders, and killings of 122
Land and Environmental Defenders.
7.3 Considering that most abuses against
Human Rights Defenders are related to land
rights, it is critical to strengthen the recognition
of land rights in human rights frameworks, institutions and instruments, such as the ongoing
process at the Human Rights Council on the
UN Declaration on the rights of peasants and
other people working in rural areas.
7.4 We call on governments to urgently uphold
their obligations to protect Land and
Environmental Defenders, fully apply the UN
Declaration on Human Rights Defenders
adopted twenty years ago and ensure
companies and investors respect the rights of
Land and Environmental Defenders in their
activities and supply chains. We are cognisant
that for some governments, persecution, attacks
and criminalization of Land and Environmental
Defenders is a deliberate strategy. We call on
such governments to end repressive action and
criminalization, and will do all within our
power as a coalition to promote accountability
and the right to justice and to directly
support the protection of Land and
Environmental
Defenders
and
their
communities under threat.
8. AGRARIAN REFORM.
8.1 Agrarian reform must return to national
political agendas as a necessary action to redress inequality in rural societies. Far from
being an outdated approach, sustainable and

gender-equal redistributive agrarian reform is
an essential pathway to a future with less conflicts and a fair sharing of wealth and opportunity. To be successful, it is critical that agrarian reform: 1) builds on coherent and sustainable agricultural, tenure, investment and land use
policies; 2) is supported by adequate resources
and social infrastructure; 3) is designed and
implemented with the meaningful participation
of organizations representing smallholders,
indigenous peoples, pastoralists and affected
local communities; 4) recognizes the intrinsic
relationship of indigenous peoples with their
lands, territories, and natural
resources and
endorses all forms of community land rights
and customary land tenure rights as a way forward to addressing pertinent land conflicts; and
5) should not be funded by any loan or other
external financial support that contradicts people-centred land governance.
8.2 Gains from agrarian reform can be seriously
undermined or lost by models of investment
based on large-scale land acquisition by
national and foreign investors. From our
experiences, large scale land acquisitions often
cause dispossession, forced displacements, and
concentration of wealth and opportunity away
from affected communities as well as criminalization. We call on the private sector and governments to stop land-based investments that
involve large scale transfer of land that dispossess communities or Indigenous peoples.
All investments, including those in tourism that
affect coastal communities, should be based on
partnership rather than exclusion. They should
be proposed, designed and implemented in
ways that prioritise the participation and interests of affected communities and only proceed
with their Free, Prior and Informed Consent, as
stated in the UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples.
8.3 The UN Decade of Family Farming
provides a positive context for agrarian
reform; a critical component in a wider package
of much needed support by governments to
ensure that family farmers, pastoralists and
indigenous peoples are able to play a full role
as cornerstones of vibrant rural, often social,
economies and stewards of healthy territories
and ecosystems.
9. For us to best deliver on our joint mission,
we realise that there are ways in which we also
need to work differently as a coalition. We
commit to:
9.1 Moving towards a network that is more
responsive to the needs, concerns and interests
of rural youth. As individual organisations and
jointly as a coalition, we will advocate at all
levels for enhanced inter-generational dialogue
and the transfer of leadership, including for
facilitating youth, and especially young women, access to and control over land. 9.2 9.2 Ensuring that all our actions are shaped by the
principles of gender justice, which is a central
commitment of our coalition. We acknowledge
that our own actions have not adequately challenged discriminatory norms. We commit to
demonstrate gender justice in our own organisations and in our coalition, just as we work for
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a more gender-just world around us. We will
ensure women have equal participation and
decision-making power, and we will actively
challenge and overcome discriminatory practices and the unequal
power structures that
facilitate them. We call all stakeholders to take
urgent action to
overcome pervasive structural discrimination, institutional and cultural
barriers, and power imbalances that both perpetuate gender
inequality and hinder progress toward gender justice in relation to land
and territories and, consequently, impact women’s rights more broadly, including with regard
to all types of violence against women, their
economic empowerment and voice.
9.3 Strengthen genuine collaboration between
diverse national and international civil society
and inter-governmental organizations members
of our coalition, bringing its nature fully into
the reality of how we work. We recognise that
in some cases this will mean overcoming
differences of perspectives, experiences,
resources and capacities of our members. We,
as ILC members, enable and support dialogue
and partnership among members, as a coalition
of equals, challenging the North-South divide.
Wherever we identify consensus, complementarities and synergies, we build upon these
opportunities. Where there are differences we
will respect them. We will work to improve
coordination, particularly at country level, in
application of the VGGTs, demonstrating the
value of such partnerships towards achieving
people-centred land governance. Together, in
line with the VGGTs, we will continue to call
on governments to fully involve civil society
organizations in tenure governance systems.
10. We leave Bandung inspired by the powerful
memories of the 1955 Bandung Asia Africa
Conference, and the outstanding work of our
national members in promoting genuine agrarian reform and recognition of indigenous peoples’ territorial rights as steps to people-centred
land governance in Indonesia. We congratulate
the Government of Indonesia in setting ambitious targets for agrarian reform and social forestry. We warmly congratulate the government
for two important announcements made to the
Global Land Forum; the moratorium on palm
oil expansion, and the signing of the Presidential decree on agrarian reform. We look forward
to the approval of the Indigenous Rights Act.
11. We endorse the statement of the President
that if agrarian reform is going to build justice,
it must redistribute land. We call on the government to work with organisations of peasants,
indigenous peoples, fisher-folk, agricultural
workers and local communities to support a
bottom- up process of genuine agrarian reform.
We encourage the government to address landbased conflict by adopting the 444 priority areas for land redistribution presented to the Minister of Coordinating Economics by KPA in the
Global Land Forum. Meeting the people's’ high
aspirations for genuine agrarian reform and
land conflict resolution will be the ultimate
indicator of government success.
ADOPTED BY THE ILC ASSEMBLY OF
MEMBERS ON 27 SEPTEMBER 2018

