
EMERGJENCA KLIMATIKE
ÇFARË DUHET TË DIJË  
KOMUNITETI

NE PO JETOJMË NË NJË EMERGJENCË KLIMATIKE.

Gjatë vitit 2021 kemi qenë dëshmitarë të ngjarjeve ekstreme të lidhura 
me motin në Evropë: Korriku ishte muaji i tretë më i nxehtë i regjistruar1; 
komunitetet në Gjermani dhe Belgjikë u goditën nga përmbytjet 
shkatërruese; Republika Çeke u godit nga një tornado; Shqipëria, Turqia dhe 
Sardenja u shkatërruan nga zjarret në pyje. Temperatura globale tani është 
1.1 °C më e lartë2 se nivelet para industriale. Klima që do të përjetojmë në të 
ardhmen varet nga vendimet që marrim sot. 

Gjithnjë e më shumë komunitete vendore3 po angazhohen për Marrëveshjen e 
Parisit, duke nxitur ndryshimin për të ruajtur një klimë të qëndrueshme.

Çdo ditë, ne përballemi me dëshmi dramatike të krizës klimatike në ekranet 
tona. Kudo jemi, të gjithë jemi të prekur. Vendimmarrësit në nivel kombëtar 
dhe ndërkombëtar mund të jenë të vetëdijshëm për objektivin 1.5 °C, por 
veprimet që po ndërmarrin nuk janë të mjaftueshme4. Për fat të mirë, gjithnjë 
e më shumë palët e interesuara dhe veçanërisht komunitetet Vendore po 
e shohin sa e rëndë është kriza klimatike dhe ndikimet që ka në jetën e 
përditshme dhe po vendosin të veprojnë në nivel vendor dhe rajonal. 

RRITNI AMBICIET E KOMUNITETIT!
Ky material jep udhëzime dhe këshilla për qytetarët mbi angazhimet, dialogun 
dhe veprimin për një të ardhme më të mirë, me drejtësi, të gatshme për të 
përshtatur dhe pa karbon në komunitetet e tyre lokale. Këto nisma kanë ndikim 
që mund të ndihet përtej nivelit vendor, shpesh duke çuar në ndryshime 
kombëtare dhe rajonale dhe duke kontribuar përfundimisht në arritjen e 
qëllimeve të Marrëveshjes së Parisit.



DËGJO! LIDHU! VEPRO!

 • Kupto ndikimet  
dhe sfidat lokale të 
krizës klimatike

 •  Eksploro politikat 
lokale të klimës

 • Mëso nga grupet  
e tjera të interesit 
dhe aktivistët

 • Angazho dhe fuqizo 
aleatët e mundshëm

 • Frymëzo dhe aktivizo 
qytetarët

 •  Fillo bashkëpunimin 
me mediat lokale

 •  Artikulo kërkesat për 
veprimet klimatike

 •  Fillo një dialog të 
vazhdueshëm me 
udhëheqësit vendorë

 •  Mbani aleatët të 
informuar dhe  
të motivuar



DËGJO!
Duhet të kuptojmë origjinën, ndikimet dhe sfidat e krizës klimatike në nivel vendor. Ka shumë dëshmi si 
thatësirat, reshjet ekstreme, përmbytjet dhe valët e të nxehtit. Zbulo më shumë; identifiko çështjet më të 
rëndësishme që do të kenë jehonë më fortë tek palët e interesuara në komunitetin tënd.

KËSHILLA MBI BURIMET E INFORMACIONIT:
 • Kontrollo faqet e internetit të institucioneve të motit dhe klimës për të dhëna në rajonin tuaj 
 • Mblidhni dëshmi nga mediat, bizneset, fermerët, etj.
 • Kërkojuni gjyshërve ose njerëzve të moshuar të ndajnë kujtimet e tyre për motin në të shkuarën
 •  Dëgjoni grupet që janë veçanërisht të prekura, të tilla si komunitetet që cënohen ekonomikisht

Mësoni rreth angazhimeve dhe vendimeve të bashkisë tuaj ose mungesës së tyre. Mësoni rreth rolit 
të organeve drejtuese në procesin e vendimmarrjes. Shumica e bashkive evropiane kanë marrveshje 
binjakëzimi mes tyre dhe bashkëpunojnë si bashkësi. Kontrolloni nëse bashkia juaj ka shpallur 
tashmë një emergjencë klimatike. 

KËSHILLA MBI BURIMET E INFORMACIONIT:
 • Shfleto faqen e internetit të bashkisë suaj për informacion mbi vendimet, politikat dhe 

binjakëzimet
 • Kontrolloni cilat bashki kanë shpallur tashmë një emergjencë klimatike dhe shihni nëse 

veprimet e ndërmarra prej tyre mund të kryhen edhe nga komuniteti/bashkia juaj

Ne jemi më të fortë së bashku: identifikoni grupet dhe aktivistët e tjerë në rajonin tuaj që punojnë 
për ndikimet ose sfidat e krizës klimatike.

KËSHILLA MBI BURIMET E INFORMACIONIT:
 • Kontrolloni kanalet e mediave sociale të OJQ-ve dhe aktivistëve në komunitetin tuaj 
 • Monitoroni mediat tradicionale lokale, si gazetat, radio dhe kanalet televizive
 • Ndiqni ndikuesit dhe udhëheqësit e komunitetit tuaj që mbështesin kauzën e klimës

Identifikoni palët e interesit të prekura dhe qëllimet dhe ambiciet e tyre (ose mungesën e tyre)  
për zbutjen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Kjo do t’ju ndihmojë të kuptoni qëndrimet 
dhe interesat në lagjen/komunitetin tuaj, dhe qëllimet e vendimmarrjes politike. 

KËSHILLA MBI BURIMET E INFORMACIONIT:
 • Merrni pjesë në takimet publike, ngjarjet në komunitet, klubet dhe bisedoni me fqinjët tuaj 
 • Monitoroni mediat sociale, shtypin dhe gazetat 



LIDHU!
Filloni dialogun dhe bashkëpunimin me organizata të shoqërisë civile, bizneset novatore,  
shkollat dhe mjekët e familjes.

ÇFARË MUND TË BËNI: 
 • Diskutoni dëshmitë dhe sfidat lokale të krizës klimatike me ta
 • Fuqizojini — organizoni takime mbi faktet shkencore rreth krizës klimatike, ndikimet 

dhe zgjidhjet me ndihmën e Realitetit Klimatik në Evropë dhe liderëve të trajnuar të 
Realitetit Klimatik

 • Bashkohuni ose krijoni grupe në Facebook me temën e ndikimeve të ndryshimeve 
klimatike dhe degradimit të mjedisit

Mbështetja e komunitetit në fazat e hershme të nismës suaj do të kontribuojë ndjeshëm në 
fuqizimin e saj, dhe do të sigurojë themele dhe lidhje më të forta për parashtuar kërkesat tuaja 
dhe ndërmarrë veprime konkrete.

ÇFARË MUND TË BËNI: 
 • Kërkojini një lideri tw Realitetit Klimatik të qytetit juaj të mbajë një prezantim  

për shkencën e klimës dhe perspektivat për të ardhmen
 • Organizoni veprimtari për të rritur ndërgjegjësimin për emergjencat klimatike  

dhe hartuar kërkesat për veprim
 • Filloni një debat dhe/ose sondazh publik për të përcaktuar vizionin e komunitetit  

për zgjidhjet e ardhshme klimatike 

Media vendore mund të përforcojë ndjeshëm mesazhin tuaj dhe t’ju ndihmojë të arrini qëllimet 
tuaja. Monitoroni mediat vendore dhe drejtuesit e opinionit duke i takuar personalisht dhe 
përfshirë në bisedë.

ÇFARË MUND TË BËNI: 
 • Kontakto grupet e mediave sociale, gazetat lokale, radiot dhe stacionet televizive
 • Ftojini këto grupe të dialogojnë me grupet e interesit 
 • Mbështetini me ide, fakte dhe artikuj mbi krizën klimatike 

“The reality we now face 
implores us to act.”

AL GORE
Former US Vice President  

Founder & Chairman, The Climate Reality Project



VEPRO!
Hartoni vizionin e komunitetit tuaj, sfidat me të cilat ndesheni dhe veprimet e komunitetit. 
Përcaktoni kërkesat tuaja dhe parashtroni me aleatët tuaj politikat dhe masat që duhet  
të ndërmarrin vendimmarrësit në nivel vendor.

ÇFARË MUND TË BËNI: 
 • Zhvilloni një plan masash që përmbledh kërkesat e komunitetit tuaj për shpalljen  

e emergjencës klimatike 
 • Sigurohuni që masat t’i përgjigjen sfidave vendore dhe të jetë në përputhje me 

Marrëveshjen e Parisit

Komunikoni kërkesat tuaja me vendimmarrësit vendorë. Përcillni një mesazh të fortë për kërkesat 
e komunitetit, duke paraqitur mbështetjen që keni dhe duke bërë presion mbi bashkinë.

ÇFARË MUND TË BËNI: 
 • Organizoni forume të komunitetit tuaj
 • Takoni kryetarin e bashkisë, ekipet përkatëse të bashkisë dhe përfaqësuesit e zgjedhur
 • Flisni në veprimtaritë e bashkisë ose komunitetit
 • Përdorni mjete të tilla si letra të hapura dhe peticione 

Mbani dialog të vazhdueshëm me qytetarët dhe mbështetësit tuaj, përfshirë mediat, për të 
siguruar që kërkesat tuaja të integrohen në politikat dhe vendimet vendore. 

ÇFARË MUND TË BËNI: 
 • Monitoroni progresin në vijimësi
 • Pranoni rezultatet
 • Rivlerësoni kërkesat tuaja kur është e nevojshme



1 https://www.reuters.com/world/last-month-was-worlds-third-hottest-july-record-eu-scientists-2021-08-05/

2 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

3 https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/

4 https://climateactiontracker.org

ÇFARË MUND TË BËJMË MË SHUMË SË BASHKU?
 • Lutemi na dërgoni komentet dhe rekomandimet tuaja (europe@

climatereality.com dhe info@recshqiperi.org) mbi këto udhëzime që ne të 
përditësojmë këtë material.

 • Ndani përvojat dhe historitë tuaja në lidhje me emergjencën klimatike, tregoni 
përpjekjet dhe arritjet e komunitetit 

 • Merrni pjesë në forumet e Realitetit Klimatik të Evopës (Climate Reality 
Europe) për t’u takuar me ekspertë, aktivistë dhe drejtues të bashkive 
evropiane 

 •  Ndiqni Climate Reality Europe për të marrë përditësime, sugjerime dhe 
zgjidhje për të nxitur ndryshimin në nivel vendor dhe rajonal

BURIME TË TJERA TË RËNDËSISHME:
 •  Publiku i krizës klimatike — Psikologët për të ardhmen 

bit.ly/2Z30q1k

 • Pëlhura e modelit të tranzicionit — një mjet i thjeshtë për tu përdorur në 
vlerësimin dhe nxitjen e tranzicionit socio-teknologjik. 
bit.ly/3uTsX4C

 •  Udhëzues i Emergjencës Klimatike për pushtetin vendor 
www.lgcet.com

 • Si të shpallim emergjencën klimatike — Një udhëzues i Bashkësisë Globale të 
Kryebashkiakëve për Klimën dhe Energjinë (GCoM) 
talkofthecities.iclei.org/how-to-declare-a-climate-emergency

 • Faqja e internetit e Climate Reality Europe 
www.climaterealityeurope.org

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri 
(REC Albania) po mbështet komunitetet 
për të ndërmarrë veprimet e duhura  
për klimën. Na ndiqni në:  
www.recshqiperi.org


