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I HYRJE E PËRGJITHSHME
Ndërsa mbrojtja e mbrojtësve të të drejtave të
njeriut është bërë një standard ndërkombëtar,
shtetet shpesh nuk e kanë të qartë nëse
ambientalistët mbrohen nën të njëjtat parime
dhe nëse ata duhet të shihen si mbrojtës të të
drejtave të njeriut. Me rritjen e presionit për
zgjidhjen e krizës klimatike, disa shtete kanë
filluar gjithnjë e më shumë të shikojnë natyrën,
ose pjesë të natyrës, si qenie që kanë nevojë
për një nivel të ngjashëm mbrojtjeje si njerëzit.
Për më tepër, presionet me të cilat përballen
mbrojtësit e të drejtave mjedisore të njeriut (në
tekstin e mëtejmë MDMNJ) në mbarë botën
janë rritur, me vrasjet, torturat dhe keqtrajtimet
e aktivistëve mjedisorë dhe popujve autoktonë
në rritje. Për këto arsye, disa nisma globale
kanë nxitur njohjen e mbrojtësve të të drejtave
mjedisore të njeriut nën kuadrin e mbrojtjes
së të drejtave të njeriut të mbrojtësve dhe më
gjerë. Në një nivel më lokal, këto nisma janë të
shpërndara. Ndërsa shumë MDMNJ -të ndajnë
përvojat dhe mësojnë nga njëri -tjetri, nuk ka
shtytje që shtetet të njohin ambientalistët si
mbrojtës të të drejtave të njeriut (MDNJ), edhe
pse, padyshim, nuk ka shumë njohje për MDNJ
në përgjithësi në rajon.
Qendra për Mjedisin nga Banja Luka ka filluar
të shikojë çështjen e presioneve kundër
MDMNJ, pasi gjithnjë e më shumë njerëz
po mobilizohen për çështje mjedisore. Këto
iniciativa, të udhëhequra nga fushatat dhe
trajnimet më në fund kanë parë një mundësi më
konkrete për të analizuar se çfarë lloj presionesh
dhe kërcënimesh hasin MDMNJ në Ballkanin
Perëndimor, përkatësisht pesë nga tetë vendet që
janë pjesë e rrjetit “Rrjeti i Evropës Juglindore për
Energji dhe Transport” (SEENET) - Shqipëri, Bosnje
dhe Hercegovinë, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut
dhe Serbi. Kjo mundësi u materializua përmes
projektit “Qendroni të sigurt dhe flisni hapur” me
ndihmën e fondeve nga Agjencia Suedeze e
Bashkëpunimit për Zhvillimin Ndërkombëtar
(Sida) përmes Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit të
Shoqërisë Civile (BCSDN).

Meqenëse një nga objektivat kryesorë të
projektit ishte analizimi dhe identifikimi i fushave
të mundshme për përmirësimin e kuadrit
ligjor që lidhet me të drejtat e njeriut/lirinë e
shprehjes së MDMNJ në çdo vend të synuar
(Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mal i Zi,
Maqedoni e Veriut, Serbi), ideja për të krijuar
një botim që do të analizonte dhe përmblidhte
presionet kryesore, kërcënimet dhe përgjigjet
ndaj çështjeve të MDMNJ ka parë dritën në
formën e këtij publikimi. Publikimi është një
përmbledhje e pesë raporteve të vendeve të
kryera me të njëjtën metodologji. Studiuesit
në secilin vend kanë analizuar legjislacionin
përkatës, duke u fokusuar në të drejtat për
shprehjen e lirë dhe aksesin në informacion,
dhe të drejtat për mbledhje dhe tubim lirisht.
Të drejtat dhe proceset shtesë janë analizuar
sipas nevojave të vendit, dhe ato përfshijnë,
por nuk kufizohen në administratën publike
dhe reformën e saj, proceset e konsultimit
publik dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje, si
dhe të drejta të tjera specifike që rrjedhin nga
konventa e Aarhus-it.
Metodologjia për raportet u nda në tri pjesë:
analiza e legjislacionit, analiza e praktikave dhe
përshkrimi i rasteve studimore. Për analizën e
legjislacionit, studiuesit kanë përdorur analizën
e standardeve kryesore ndërkombëtare për
mbrojtjen e MDMNJ, të përshkruara më
poshtë. Për të përcaktuar se cilat janë presionet
kryesore kundër MDMNJ në pesë vendet e
rajonit, studiuesit kanë përdorur një grup të
standardizuar pyetjesh që vlerësojnë forma
të ndryshme të presioneve dhe ngacmimeve
ndaj tyre. Këto pyetje u shpërndanë ose përmes
intervistave ose në një formë online tek MDMNJ
dhe përfaqësuesit e të paktën dy institucioneve
në secilin vend. Gjetjet nga intervistat janë
përdorur për të krijuar analiza të presioneve me
të cilat përballen MDMNJ, si dhe për përshkrimin
e rasteve studimore.
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Disa nga kufizimet përfshijnë faktin se studimi u
krye me afate shumë të shkurtra në periudhën
e pushimeve, gjë që potencialisht ndikoi në
shkallën e përgjigjes. Për këtë arsye, ky studim
gjithashtu nuk ka trajtuar çështje specifike të
ndërlidhshmërisë, siç janë ato me të cilat gratë
MDMNJ, si dhe anëtarët e grupeve të pakicave
dhe të diskriminuara përballen në këto pesë
vende. Për shkak të pandemisë COVID-19,
takimet dhe konsultimet personalisht kanë qenë
shumë të kufizuara dhe kryesisht komunikimi
bëhet me email, letër ose telefon, gjë që përveç
kësaj ngadalëson procesin.
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Analiza rajonale ndjek logjikën e ngjashme
të raporteve të vendeve, me ndërhyrje të
vogla. Në vend të analizës së sfondit, studimi
rajonal siguron një përmbledhje të standardeve
përkatëse ndërkombëtare që u përdorën për të
përcaktuar nëse ligjet janë adekuate apo jo. Në
vijim dy kapituj janë përmbledhje të çështjeve
të ngritura nga raportet e vendeve në fushën
e legjislacionit dhe praktikës, ndërsa kapitulli i
fundit ofron shembuj nga vende të tilla si Bullgaria
dhe Kroacia që janë pjesë e rrjetit SEENET
por janë shtete anëtare të BE -së, për qëllime
krahasuese dhe studimore. Të gjitha analizat
përfundojnë me rekomandime. Rekomandimet
për këtë studim rajonal janë përmbledhje
e rekomandimeve më të rëndësishme, si
dhe rekomandime më të përgjithshme për
institucionet ndërkombëtare, qeveritë dhe
MDMNJ dhe mediat.
Protesta e Parkut të Qiparisëve në Tivar Foto: Danilo Dado Pavlovic

Të gjitha këto u mbështetën me analiza të
raporteve të ngjashme nga organizata të
besueshme ndërkombëtare dhe/ose vendore,
si dhe raporte të organeve të pavarura shtetërore.
Së fundi, të gjitha studimet janë verifikuar nga
të paktën dy persona me rëndësi në nivel vendi.
Finally, all studies have been verified by at least
two persons of relevance on a country level.
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II STANDARDET KRYESORE NDËRKOMBËTARE
PËR MBROJTJEN E MDMNJ
“Duke njohur nevojën për t’u zhvilluar mekanizmat
mbrojtës për mbrojtësit e të drejtave mjedisore
të njeriut,”1 Këshilli i OKB -së për të Drejtat e
Njeriut ka miratuar një Rezolutë 40/11, nën
titullin: Duke njohur kontributin e mbrojtësve
të të drejtave mjedisore të njeriut në gëzimin e
të drejtave të njeriut, mbrojtjen e mjedisit dhe
zhvillimin e qendrueshëm më 21 mars 2019.
Ndër të tjera, Rezoluta 40/11 “i nxit të gjitha
shtetet të marrin të gjitha masat e nevojshme
për të siguruar të drejtat, mbrojtjen dhe sigurinë
e të gjithë personave, përfshirë mbrojtësit e të
drejtave të njeriut mjedisore, të cilët ushtrojnë,
ndër të tjera, të drejtat për lirinë e mendimit,
shprehjes , tubimit dhe mbledhjes paqësore,
online dhe offline, të cilat janë thelbësore për
promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të
njeriut dhe mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit”.2
Dokumenti hap rrugën që shtetet të ndërmarrin
veprime për të lehtësuar, promovuar dhe
mbrojtur të drejtat e njeriut të MDMNJ, duke
u mundësuar atyre të vazhdojnë punën e tyre
në mbrojtjen e mjedisit.
Për më tepër, dokumenti faktik i OKB -së nr. 29
Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut: Mbrojtja e të
Drejtës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut
është një nga dokumentet ndërkombëtare që
njeh ambientalistët si mbrojtës të të drejtave të
njeriut. Dokumenti detajon llojet e presioneve
me të cilat përballen mbrojtësit e të drejtave
mjedisore të njeriut. Dokumenti Faktik i Kombeve
të Bashkuara thekson çështje të tilla si vrasjet dhe
kërcënimet me vdekje; tortura dhe keqtrajtimi;
arrestime dhe ndalime arbitrare; akuza penale
ose të tjera që çojnë në ndjekje ose dënim;
ngacmimi; shpifje; vendosja e masave kufizuese
nën arsyetimin e sigurisë; kufizimi i mjedisit
në të cilin veprojnë mbrojtësit e të drejtave të
njeriut, pengimi i takimeve; miratimi dhe zbatimi
i ligjeve që kufizojnë ushtrimin dhe gëzimin e
ligjshëm të të drejtave për lirinë e mendimit
dhe shprehjes, besimit fetar, mbledhjes dhe
lëvizjes; sulmet në shtëpinë dhe/ose zyrat e
mbrojtësve të të drejtave të njeriut të kryera
si nga persona privatë (vjedhje) ashtu edhe

nga qeveria (kontrolle të paautorizuara); dhe
në përgjithësi pandëshkueshmëria e sulmeve
kundër mbrojtësve të të drejtave të njeriut.3
Autorët e këtyre akteve janë autoritetet shtetërore,
si autorët më të zakonshëm, dhe aktorët
jo-shtetërorë. Autoritetet shtetërore mund
të jenë autorë si duke shkelur drejtpërdrejt,
por edhe duke mos vepruar, dmth duke mos
mbrojtur mbrojtësin e të drejtave të njeriut,
pasi shteti ka detyrime pozitive dhe negative
për të mbështetur dhe mbrojtur të drejtat e
njeriut. Policia dhe forcat e tjera të sigurisë si
shkalla e parë e degës ekzekutive shihen si
shkelësit më të zakonshëm, por kjo përfshin
edhe avokatët e shtetit, organet administrative
të ngarkuara me rregullimin ose p.sh. OJF ose
lirinë e tubimit, si dhe agjenci të tjera qeveritare
që nuk po zbatojnë standardet e të drejtave
të njeriut.
Për më tepër, “grupi i aktorëve “jo-shtetërorë”
është shumë i gjerë dhe shtrihet në grupet e
armatosura, bizneset si korporatat transnacionale
dhe individët.” 4 Edhe pse Shteti mban
përgjegjësinë për mbrojtjen e MDNj, dmth.
ambientalistëve, aktorët jo-shtetërorë shpesh
përfshihen në akte të kryera kundër tyre. Kjo
mund të bëhet si me bashkëpunimin e shtetit
ashtu edhe pa të, siç thekson Dokumenti Faktik
29 i OKB -së. Interesi ekonomik privat shpesh
mbizotëron mbi interesin e komuniteteve lokale,
dhe kompanitë e mëdha, ndërkombëtare
dhe pronarët e mëdhenj të tokave shpesh
angazhohen në abuzime që prekin ambientalistët
në mënyra të ndryshme. “Në disa vende, ku
mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë zhvilluar
protesta paqësore kundër ndikimit negativ të
korporatave transnacionale në të drejtat e njeriut,
forcat e sigurisë kanë përdorur dhunë për të
shtypur protestat. Në raste të tjera, autoritetet
nuk kanë arritur të ndërhyjnë kur individë të
paidentifikuar, të dyshuar se kanë vepruar në
emër të interesave private ekonomike, kanë
sulmuar mbrojtësit e të drejtave të njeriut.”5
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Për më tepër, Dokumenti Faktik pranon se
në shumë vende ekziston një nivel i caktuar i
mbrojtjes së mbrojtësve të të drejtave të njeriut.
Meqenëse konflikti në Ballkanin Perëndimor
ka përfunduar dhe grupet e armatosura kanë
humbur kontaktet e tyre të drejtpërdrejta
me qeverinë, të paktën në sipërfaqe; dhe
meqenëse nuk janë raportuar raste të vrasjeve
dhe torturave sistematike të ambientalistëve,
këto gazeta janë fokusuar në presionet më të
zakonshme kundër ambientalistëve si shpifja
dhe shkeljet e tjera të lirisë së shprehjes dhe të
drejtës për qasje në informacion, liria e tubimit
dhe shoqërimit dhe të drejta të tjera të lidhura
me ato, të tilla si pjesëmarrja e publikut në
vendimmarrje dhe të ngjashme. Çdo raport
detajon llojet e kërcënimeve dhe presioneve
të veçanta për secilin vend, dhe megjithëse
disa raporte përmendin shkelje më të rënda, siç
janë akuzat penale dhe kërcënimet me vdekje,
në përgjithësi MDMNJ ndihen të lirë në rajon.
E drejta për lirinë e organizimit
Për të vlerësuar nivelin e respektimit të së
drejtës për lirinë e organizimit, gazetat kanë
marrë parasysh zbatimin e nenit 11 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) dhe
nenit 22 të Konventës Ndërkombëtare për të
Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR). Përveç kësaj,
kërkimet janë mbështetur në Udhëzimet e OSBE/
ODIHR 2015 dhe ato të Komisionit të Venecias
mbi Lirinë e Organizimit si një dokument për
të interpretuar parimet kryesore pas kësaj të
drejte. Si neni 11 i KEDNJ -së, ashtu edhe neni
22 i ICCPR përcaktojnë se çdokush ka të drejtën
e lirisë së organizimit me të tjerët, si dhe se
nuk do të vendosen kufizime në ushtrimin e
kësaj të drejte, përveç atyre të nevojshme në
shoqërinë demokratike. Si arsye të mundshme
për kufizime, të dy dokumentet theksojnë se
ato duhet të kufizohen vetëm në arsye “në
interes të sigurisë kombëtare ose sigurisë
publike, rendit publik, mbrojtjes së shëndetit
ose moralit publik ose mbrojtjes së të drejtave
dhe lirive të të tjerëve”.6
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Të dy dokumentet japin bazë për zbatimin e së
drejtës, por niveli i të kuptuarit të aspekteve të
ndryshme dhe shtrirja e kufizimeve ndryshon
nga shoqëria në shoqëri, edhe nëse është e
qartë se këto mund të vendosen vetëm si një
masë e fundit. Sfida për analizën qëndron
gjithashtu në faktin se shumë shkelje kundër
MDMNJ vijnë nga justifikimi i sigurisë dhe
paqes dhe rendit publik. Kjo është arsyeja pse
dokumentet udhëzuese shtesë, të tilla si OSBE/
ODIHR dhe Udhëzimet e Komisionit të Venecias
për Lirinë e Organizimit nga 2015 (në tekstin e
mëtejmë Udhëzimet për Lirinë e Organizimit)
ishin një pjesë e rëndësishme e këtyre analizave,
pasi ato ofrojnë një kuptim më të thelluar të
secilës prej të drejtave. Udhëzimet për Lirinë e
Organizimit japin detaje mbi të drejtën për lirinë
e organizimit dhe zbatimin e saj në Këshillin e
Evropës, të cilit i përket Ballkani Perëndimor.
Parimet kryesore të përcaktuara në Udhëzimet
për Lirinë e Organizimit janë: Prezumimi në favor
të formimit të ligjshëm, objektivat dhe aktivitetet
e shoqatave; Detyra e shtetit për të respektuar,
mbrojtur dhe lehtësuar ushtrimin e së drejtës
për lirinë e organizimit; Liria e themelimit dhe
anëtarësimit përfshirë fushën e veprimtarisë;
Trajtim i barabartë dhe mosdiskriminim; Liria
e shprehjes dhe opinionit; Liri për të kërkuar,
marrë dhe përdorur burime; Administrim i mirë i
legjislacionit, politikave dhe praktikave në lidhje
me shoqatat; Ligjshmëria dhe legjitimiteti i
kufizimeve; Proporcionaliteti i kufizimeve; E drejta
për një mjet efektiv për shkeljen e të drejtave.7
Të gjitha parimet janë po aq të rëndësishme,
por duke parë shkeljet e mundshme kundër
MDNJ dhe kontekstet lokale, ka parime që janë
më të rëndësishme për mbrojtësit e mjedisit
në Ballkanin Perëndimor.
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Prezumimi në favor të formimit të ligjshëm,
objektivave dhe aktiviteteve të shoqatave
është parimi i parë në Udhëzimet për Lirinë
e Organizimit. Parimet përcaktojnë që gjatë
formimit të shoqatës, qeveria duhet të supozojë
se kjo është bërë në mënyrë ligjore, me qëllime
pozitive. Parimi i dytë, dhe një nga parimet më
të rëndësishme është detyra e shtetit për të
respektuar, mbrojtur dhe lehtësuar ushtrimin e
së drejtës për lirinë e organizimit. Kjo do të thotë
që shteti do të mos ndërhyjë me të drejtat dhe
liritë e shoqatave dhe të personave që ushtrojnë
të drejtën e tyre të organizimit. Për më tepër,
shteti do mbrojnë shoqatat nga ndërhyrjet
prej aktorëve jo-shtetërorë. Dhe së fundi, shteti
do të lehtësojë ushtrimin e lirisë së organizimit
duke krijuar një mjedis të përshtatshëm në
të cilin mund të veprojnë shoqatat.8
Një nga çështjet me të cilat përballen shoqatat
në Ballkanin Perëndimor, përfshirë shoqatat e
mbrojtësve të mjedisit, është fakti që burokracia
shpesh është e ngarkuar me procedura
të panevojshme. Për këto arsye, parimi 8 administrimi i mirë i legjislacionit, politikave
dhe praktikave në lidhje me shoqatat është i një
rëndësie të veçantë. Parimi nënkupton, ndër të
tjera, që administrimi i shoqatave do t’i përcillet
organit i cili është i lirë nga ndikimi politik dhe
i cili do të veprojë në mënyrë të paanshme
dhe në kohën e duhur. Theksohet gjithashtu
rëndësia e qasjes së lirë në informacion, dhe
parimi nënkupton që “autoritetet rregullatore
gjithashtu do të sigurojnë që publiku ka
informacionin përkatës sa i përket procedurave
dhe funksionimit të tyre, të cilat do të jenë të
lehta për t’u kuptuar dhe respektuar.9 Shumë
ligjvënës në rajon nuk ofrojnë interpretime të
thjeshta të legjislacionit të rëndësishëm për
regjistrimin e shoqatave, për më tepër, procedurat
shpesh janë të gjata dhe të kushtueshme.

E drejta për lirinë e tubimit paqësor
E drejta për tubim paqësor rregullohet
përmes dispozitave të njëjta ose të ngjashme
ndërkombëtare si e drejta e organizimit, dhe
përcaktohet përmes nenit 11 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe nenit 21
të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile
dhe Politike. Prandaj, i njejti formulim vlen për
të drejtën për tubim paqësor në aspektin e të
drejtave dhe kufizimeve. Sidoqoftë, në kuptimin
praktik, e drejta për tubim të lirë është një nga të
drejtat më të diskutueshme, pasi shumë qeveri
e perceptojnë ushtrimin e kësaj të drejte si një
çështje sigurie, sesa të të drejtave të njeriut. Ky
është rasti në Ballkanin Perëndimor, duke pasur
parasysh se policia është përgjegjëse si për
administrimin dhe lehtësimin, ashtu edhe për
sigurimin e tubimeve në shumicën e vendeve.
Prandaj, është e rëndësishme të mbështetemi në
dokumente shtesë kur analizohen interpretimet
dhe zbatimet e kësaj të drejte.
Komenti i Përgjithshëm i OKB -së Nr. 37 (2020)
mbi të drejtën e tubimit paqësor (neni 21)* OSBE/
ODIHR dhe Udhëzimet e Komisionit të Venecias
mbi Lirinë e Tubimit Paqësor, botimi i dytë nga
2010 janë dy dokumente kryesore, roli i të
cilëve është interpretimi i neneve të ICCPR dhe
KEDNJ që rregullojnë këtë të drejtë. Për shkak
të kufizimeve të këtij punimi, nuk do të jetë e
mundur të hyjmë në një analizë të hollësishme
të këtyre dokumenteve. Megjithatë, ka disa
punime që ofrojnë analiza më të hollësishme
të dispozitave specifike në lidhje me zbatimin
e përgjithshëm të së drejtës për tubim të lirë
në Ballkanin Perëndimor, dy raporte të tilla të
publikuara nga Qendra Evropiane për Ligjin
e Organizatave Jo-Fitimprurëse: Mbrojtja e
të drejtave për tubim lirisht - Raporti Rajonal i
Lirisë së Tubimit nga viti 201610 dhe E Drejta për
Tubim të Lirë në Ballkan - Raport Përmbledhës
nga Neil Jarman, nga 2019.11
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Sidoqoftë, është e rëndësishme të trajtohen
çështjet kryesore në lidhje me tubimin e lirë
në këto kumtesa. Shtetet kanë detyrimin të
lehtësojnë dhe mbrojnë tubimet, si dhe të
respektojnë, dmth të mos ndërhyjnë. Parimi
kryesor udhëzues që duhet të ndjekin shtetet
është parimi i prezumimit në favor të mbajtjes
së tubimeve, të përshkruara në Udhëzimet e
OSBE/ODIHR dhe të komisionit të Venecias.
Udhëzimet shpjegojnë se “si një e drejtë
themelore, liria e tubimit paqësor duhet, për
aq sa është e mundur, të gëzohet pa rregullore.
Çdo gjë që nuk ndalohet shprehimisht me ligj
duhet të supozohet se është e lejueshme dhe
atyre që dëshirojnë të mblidhen nuk duhet t’u
kërkohet të marrin leje për ta bërë këtë.12
Është e rëndësishme të theksohet se si OSBE/
ODIHR ashtu edhe Udhëzimet e komisionit
të Venecias, dhe Komenti i Përgjithshëm 37 i
njohin tubimet spontane. Këto janë tubimet
për të cilat organizatorët nuk kishin kohë të
njoftonin autoritetet,13 dhe/ose organizohen
si përgjigje ndaj një incidenti ose ngjarjeje.14
Liria e shprehjes
Ashtu si të drejtat e tjera të njeriut, e drejta për
shprehjen e lirë rregullohet nga ICCPR, përmes
nenit 19, dhe KEDNJ përmes nenit 10. Dokumenti
sqarues për Paktin Ndërkombëtar mbi të Drejtat
Civile dhe Politike është komenti i Përgjithshëm
i OKB -së Nr. 34. Përveç kësaj, analiza është
mbështetur edhe në Udhëzimet e BE -së për të
Drejtat e Njeriut mbi Lirinë e Shprehjes Online
dhe Offline nga 2014. Ky i fundit shpjegon se
sulmet dhe kërcënimet kundër gazetarëve
(përfshirë qytetarët gazetarë dhe MDNj) që
punojnë në zbulimin e abuzimeve, korrupsionit
dhe vënien në pikëpyetje të opinioneve të marra,
së bashku me mosndëshkimin e autorëve të
akteve të tilla, “përfaqësojnë një sulm jo vetëm
mbi viktimën, por mund të gjithashtu kufizojnë
aftësinë e publikut për të marrë informacion
dhe ide.” 15 Udhëzimet theksojnë më tej se
“Përpjekjet për t’i dhënë fund mosndëshkimit
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për krimet kundër gazetarëve dhe aktorëve të
tjerë të medias duhet të lidhen me mbrojtjen
dhe përkrahjen e mbrojtësve të të drejtave të
njeriut.”16
Për më tepër, e drejta për lirinë e shprehjes
përfshin lirinë për të kërkuar dhe marrë
informacion, si një komponent kyç i qeverisjes
demokratike si promovimi i proceseve
vendimmarrëse me pjesëmarrje. 17 Për më
tepër, Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut ka
theksuar se si publiku ashtu edhe individët kanë
të drejtë të kenë qasje në informacion në lidhje
me veprimet dhe proceset vendimmarrëse të
qeverisë së tyre. Kjo e drejtë duhet të ushtrohet
plotësisht.18
Sa i përket shpifjes, komenti i përgjithshëm i
OKB -së 34 e thekson se ligjet e shpifjes duhet
të bëhen në atë mënyrë që ato të mos shërbejnë
për të mbytur lirinë e shprehjes. Komenti i
Përgjithshëm 34 shpjegon më tej se “të gjitha
ligjet e tilla, në veçanti ligjet penale të shpifjes,
duhet të përfshijnë mbrojtje të tilla si mbrojtja
e së vërtetës dhe ato nuk duhet të zbatohen
në lidhje me ato forma të shprehjes që nuk
janë, për nga natyra e tyre, objekt i verifikimit.”19
Shtetet duhet të shmangin marrjen e masave
dhe dënimeve tepër ndëshkuese brenda
ligjeve për shpifjen dhe kur është e nevojshme
ato duhet të sigurojnë kufij të arsyeshëm për
nivelin e gjobave. Komenti sugjeron më tej
se “Shtetet palë duhet të marrin parasysh
dekriminalizimin e shpifjes dhe, në çdo rast,
zbatimi i ligjit penal duhet të tolerohet vetëm
në rastet më serioze dhe burgimi nuk është
kurrë një dënim i përshtatshëm.”20 Për më tepër,
të gjitha gjykimet e tilla duhet të bëhen shpejt.
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III SFIDAT LIGJORE NDËRSEKTORIALE PËR
MBROJTJEN E MDMNJ
Duke pasur parasysh llojet e kërcënimeve,
MDMNJ zakonisht përballen dhe duke marrë
parasysh kontekstin lokal, analizohen ligjet
më të rëndësishme. Është e rëndësishme të
theksohet se gjatë analizës, studiuesit nga të
pesë vendet (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina,
Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia) kanë
arritur në përfundimin se legjislacioni në lidhje
me MDMNJ është kryesisht në përputhje
me standardet ndërkombëtare. Edhe pse
ka shembuj ku legjislacioni është i paqartë,
kompleks ose pengues lidhur me standardet,
çështja kryesore që mbetet është monitorimi
i zbatimit të tyre, si dhe vetë zbatimi.
Për sa i përket të drejtës së organizimit,
të gjitha ligjet ofrojnë një numër të drejtë
kërkesash ligjore për regjistrimin e shoqatave
dhe ligjet janë plotësisht në përputhje me
standardet. Në disa vende, të tilla si Bosnja
dhe Hercegovina, megjithatë, raporti i vendit
vuri në dukje çështjen e burokracisë së tepërt
dhe procedurat e gjata të regjistrimit. Përveç
kësaj, si në Bosnje dhe Hercegovinë ashtu
edhe në Serbi, ligjet parashikojnë disa tarifa
për regjistrimin e shoqatave. Ndërsa në Serbi
kjo u vu re si “relativisht modeste”, në Bosnje
dhe Hercegovinë u ngrit çështja e karakterit
jofitimprurës të këtyre shoqatave. Ideja e
thjeshtë që organizatat jofitimprurëse duhet
të paguajnë çdo tarifë për regjistrimin e tyre
mund të përbëjë një sfidë.
Një nga të drejtat më të kontestuara në Shqipëri,
Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Serbi është
liria e tubimit. Legjislacioni dhe zbatimi i ligjeve
për tubimet paqësore është theksuar si më pak
në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Kjo ndodh sepse ligjet lënë shumë hapësirë
për interpretim (Mali i Zi), legjislacioni është
shumë kompleks (Bosnje dhe Hercegovinë),
dhe/ose lë hapësirë për shkelje më të rënda,
siç janë procedimet penale kundër MDMNJ
dhe MDNJ në përgjithësi që angazhohen
në tubime spontane (Shqipëri). Për më tepër,

çështja e tubimeve spontane shpesh ngrihet
si problematike.
Ndërsa në Shqipëri dhe disa pjesë të Bosnje
dhe Hercegovinës tubime spontane nuk
parashikohen shprehimisht në legjislacion, në
Mal të Zi ka dispozita të kundërta që njëkohësisht
lejojnë dhe kufizojnë këtë të drejtë. Kështu i
njëjti nen 17 i Ligjit të Tubimeve që lejon tubimet
spontane thekson se punonjësit e policisë do të
informojnë pjesëmarrësit për një tubim të tillë
në rast se asambleja nuk është organizuar në
përputhje me ligjin, dmth. nëse nuk njoftohet
dhe lejohet nga policia. Sipas analizës, kjo
dispozitë është keqpërdorur për të ndërprerë
ose parandaluar ndodhjen e disa tubimeve që
janë parë si politikisht të ndjeshme.
Në Serbi, çështja kryesore për MDMNJ është
mungesa e llogaridhënies së zyrtarëve publikë
dhe mungesa e interesit për të hetuar dhe
ndjekur penalisht shkeljet e të drejtave të
njeriut në tubime (me shembullin e protestave
të Lungomares së Beogradit).
Përveç kësaj, hulumtimi ka gjetur se sistemi
legjislativ i Bosnje dhe Hercegovinës për tubimet
është shumë kompleks, duke rezultuar në faktin
se sistemi i shpalljes së tubimeve në polici, i
cili njëkohësisht rregullon dhe administron
tubime paqësore, nuk është lehtë i kuptueshëm.
Gjithashtu vërehen kufizime në vendet e tubimeve,
të cilat mund të rezultojnë në kufizime. Ekziston
një praktikë e ngjashme në vendet e tjera, sipas
raportit të Qendrës Europiane për Organizatat
Jofitimprurëse E Drejta për Tubime të Lira në
Ballkan nga viti 2019: “Në Shqipëri, Bosnje
dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci dhe Serbi
organizatorët gjithashtu duhet të respektojnë
një grup shpesh kompleks aktesh nënligjore
vendore që zbatohen nga autoritetet komunale
dhe të cilat mund t’a bëjnë procesin e njoftimit
më kompleks dhe ndonjëherë konfuz për
organizatorët.”
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Dispozita të tilla komplekse administrative, si
dhe mungesa e qartësisë në tubimet spontane,
mund të jenë dekurajuese për organizatorët e
mundshëm të tubimit, veçanërisht duke pasur
parasysh se shumë MDMNJ që përdorin të drejtën
për tubim të lirë janë njerëz nga komunitetet
lokale që po organizohen në mënyrë ad-hoc.
Ka çështje të ndryshme në vende të ndryshme
në lidhje me të drejtën për lirinë e shprehjes. Një
nga mekanizmat më të përdorur për të ushtruar
presion mbi MDMNJ në Maqedoninë e Veriut
janë paditë për shpifje. Paditë për shpifje, ose
kërcënimet për të bërë padi të tilla, përdoren
kryesisht kur MDMNJ publikojnë informacione
ose kërkime mbi çështjet mjedisore të shkaktuara
nga subjekte të caktuara. Kërcënime të tilla
promovohen fuqishëm në media në mënyrë
që të ushtrojnë më shumë presion dhe të
veprojnë si dëm për MDMNJ për publikimin e
informacionit objektiv dhe të besueshëm mbi
pasojat mjedisore të projekteve të ndryshme.
Përveç presioneve publike, kostot ligjore të
padive të tilla janë shpesh të larta në mënyrë
disproporcionale, ndërsa ndihma juridike falas
ndonjëherë nuk është e disponueshme.
Raportet për Maqedoninë e Veriut dhe Bosnje
- Hercegovinën kanë theksuar çështje me të
së drejtës për qasje të lirë në informacion me
rëndësi për MDMNJ dhe punën e tyre. Edhe pse
vetë legjislacioni është shpesh shumë i qartë,
ka mungesë të shkëmbimit të informacionit
proaktiv në fushën e mbrojtjes së mjedisit.
Për më tepër, ka raste kur një informacion i
tillë mbahet nga subjektet private që nuk i
kap ligji, siç thekson raporti për Maqedoninë
e Veriut. Raporti për Bosnje dhe Hercegovinën
problematizon bazat mbi të cilat informacioni
shpesh është i kufizuar, duke thënë se arsyet
janë në shumë raste të dyshimta ligjërisht.
Kjo është kryesisht për shkak se autoritetet
kanë një praktikë për të kërkuar shpjegime
pse kanë nevojë të përcjellin kërkesën për Të
Drejtën e Informimit, ose për shkak të faktit se
autoritetet shpesh (keq) përdorin legjislacionin
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për mbrojtjen e të dhënave për të vendosur
përjashtime pa kryer teste të interesit publik.
Përveç ligjeve për lirinë e informacionit, në vende
të tilla si Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia
e Veriut, ligjet për mbrojtjen e mjedisit ose
ratifikimin e konventës së Aarhus -it ofrojnë
terren për qasje në informacion për MDMNj.
Edhe pse ka disa kufizime në këto dispozita,
MDMNJ shpesh theksojnë se është zbatimi
që ka mbetur prapa.
Përveç të drejtave të përmendura tashmë,
analizat e kryera nga studiuesit e vendeve
kanë treguar sfida shtesë me të cilat përballen
mbrojtësit e mjedisit në Ballkanin Perëndimor.
Ato më të spikaturat janë ato që lejojnë proceset
e konsultimeve publike kur miratohen ligjet.
Kjo është më shumë për shkak të reformës
joadekuate ose jo të plotë të administratës
publike, siç thekson raporti për Serbinë. Sipas
raportit, sektori i pareformuar i shoqërive publike,
përfshirë shoqëritë lokale të shërbimeve, ndikon
negativisht në procesin politik dhe vendimmarrjen,
por edhe në aktivizmin mjedisor. Kjo është
kryesisht për shkak të sistemit të përfshirjes
së publikut në proceset e vendimmarrjes.
Kjo ndodh kryesisht për shkak se proceset e
konsultimit publik kryhen në mënyrë të tillë për
të përjashtuar publikun, dhe jo në përputhje me
rekomandimet e axhendës së reformës. Kjo do
të thotë që shpesh afatet janë shumë të shkurtra,
informacioni rreth proceseve të konsultimit
publik nuk shpërndahet gjerësisht, dhe të
ngjashme. Në rastin e projektit të Lungomares
së Beogradit, siç vëren raporti, konsultimet
publike nuk kanë ndodhur fare dhe plani nuk
është publikuar kurrë para ekzekutimit të tij.
Procesi i vlerësimit strategjik mjedisor gjithashtu
mungonte.
Probleme të ngjashme janë vërejtur në vende të
tjera në rajon, siç do të diskutohen në kapitullin
e ardhshëm. Raporti i Shqipërisë thekson se
proceset e konsultimit publik janë shpesh
formale dhe me afate shumë të ngushta, të
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cilat nuk janë në përputhje me afatet ligjore.
Një çështje tjetër e përshkruar në raport është
mungesa e përgjigjes së organeve që ndërmarrin
konsultimet ndaj komenteve dhe sugjerimeve
të grupeve të interesit. Të njëjtat probleme me
konsultimet publike në nivel të komunitetit
lokal u përshkruan në rastin studimor për
Hastahana në Bosnje dhe Hercegovinë. Rasti
studimor nga Maqedonia e Veriut tregon se si
qeveria lokale pengoi një referendum kundër
një miniere bakri duke përdorur justifikimin e
burokracisë së fortë.

Këta shembuj tregojnë se shpesh ligjet dhe
praktika nuk janë në përputhje. Vendet e Ballkanit
Perëndimor në përpjekje për të përmbushur
kërkesat për anëtarësim në BE shpesh miratojnë
ligjet pa miratuar praktika adekuate për zbatimin
e plotë të këtyre ligjeve. Prandaj, monitorimi i
vazhdueshëm i zbatimit të të gjitha ligjeve që
kanë të bëjnë me MDMNJ është vendimtar për
përmirësimin e pozitës së tyre.

Protesta Mos Lejoni Beogradin të Rrëzohet/Mbytet
Foto: I panjohur
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IV SULMET, NGACMIMET DHE KUFIZIMET KUNDËR MDMNJ
Për të përcaktuar se cilat janë presionet kryesore Shpesh, autoritetet përdorin arsyetimin e
kundër MDMNJ në pesë vendet e rajonit, gabimeve të pretenduara procedurale për të
studiuesit kanë përdorur një grup të standardizuar refuzuar informacionin, ose nuk respektojnë
pyetjesh të cilat kanë vlerësuar forma të afatet ligjore për t’iu përgjigjur kërkesave të lirisë
ndryshme të presioneve dhe ngacmimeve ndaj së informacionit (Bosnja dhe Hercegovina). Për
tyre. Edhe pse të gjithë studiuesit përdorën të më tepër, procedurat e apelimit janë të gjata
njëjtën metodologji, qasja e tyre ndaj analizës dhe kërkojnë njëfarë niveli të njohurive juridike,
ndryshonte. Ndërsa disa analizuan të gjitha sipas raportit të Maqedonisë së Veriut, të cilin
përgjigjet, të tjerët përdorën rezultatet vetëm shumica e MDMNJ nuk e kanë. Si në Bosnjepër të nxjerrë në pah çështjet kryesore me të Hercegovinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e
cilat ballafaqohen MDMNJ. Pyetësori është Veriut, shkaku kryesor për këtë sfidë qëndron në
bërë në një mënyrë të tillë që të mbulojë të legjislacionin kompleks, i cili nuk jep qartësi mbi
gjitha abuzimet e të drejtave të njeriut dhe të kompetencat midis institucioneve të ndryshme.
gjitha format e mundshme të presionit me të “Kjo rezulton me përcjelljen e përhershme
cilat përballen MDMNJ. Ndërsa shumica e të të kërkesave për lirinë e informacionit, duke
anketuarve në të pesë vendet janë përgjigjur pretenduar se ata (institucioni) nuk posedojnë
se ndihen të lirë në punën e tyre, ata ende informacionin e kërkuar”, siç citohet nga raporti
kanë raportuar çështje dhe sfida me të cilat i Maqedonisë së Veriut.
po ballafaqohen. Meqenëse punimi është
bërë në mënyrë që të theksojë boshllëqet dhe Kur është fjala për lirinë e shprehjes, MDMNJ në
çështjet në mbrojtjen e MDMNJ, ky kapitull do të gjitha vendet në përgjithësi ndihen të lira ose
të përdoret për të nxjerrë në pah sfidat kryesore shumë të lira në paraqitjet e tyre publike, me
me të cilat ballafaqohen MDMNJ.
disa përjashtime të përshkruara në kapitullin e
mëparshëm. Nga ana tjetër, raporti i Shqipërisë
Në të gjitha vendet (Shqipëria, Bosnja dhe dhe Bosnje Hercegovinës thekson mungesën
Hercegovina, Mali i Zi Maqedonia e Veriut dhe e pavarësisë së mediave dhe faktin që mediat
Serbia) e drejta për lirinë e informacionit është janë në pronësi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë
më e kontestuara në praktikë. Edhe pse kjo e të politikanëve (Bosnje-Hercegovina), dhe/ose
drejtë në shumicën e vendeve rregullohet si nga oligarkëve (Shqipëri). Raportet e Shqipërisë dhe
ligjet specifike për lirinë e informacionit ashtu Maqedonisë së Veriut theksojnë përdorimin e
edhe nga legjislacioni/direktivat përkatëse për padive për shpifje ose padive strategjike kundër
mbrojtjen e mjedisit, një nga çështjet kryesore pjesëmarrjes së publikut për të trembur dhe
të ngritura nga MDMNj të intervistuar është penguar MDMNJ nga kauzat e tyre. Këto nuk
qasje e pamjaftueshme në informacionin me i drejtohen vetëm MDMNj, por edhe hetuesve
rëndësi publike, dmth mbi projektet që ndikojnë dhe mediave që raportojnë me përgjegjësi dhe
në mjedis. Çështja kryesore sipas MDMNj është objektivitet për çështjet mjedisore (Shqipëri). Për
se autoritetet nuk duan të ndajnë informacion më tepër, raporti i Maqedonisë së Veriut shton
për shkak të ekzistencës së informacionit se autocensura është e zakonshme në mesin
të ndjeshëm (Maqedonia e Veriut), të cilat e MDMNJ. Kjo është pasojë e mosndëshkimit
shpesh etiketohen si “sekrete tregtare” (Shqipëri). të lartë për sulmuesit në rastet e shpifjeve dhe
Kjo është veçanërisht e vërtetë në lidhje me të padive për shpifje.
propozimet ose marrëveshjet e Partneritetit
Publik-Privat (PPP) (Shqipëri).
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Nga ana tjetër, një çështje tjetër kryesore e
deklaruar në Bosnje Hercegovinë, Maqedoninë
e Veriut dhe Serbi janë fushatat e njollosjes që
synojnë diskreditimin e MDMNJ dhe punës së
tyre. Këto fushata kanë për qëllim të ndikojnë
në reputacionin e MDMNJ dhe shpesh kryhen
përmes mediave sociale (Bosnje Hercegovina,
Maqedonia e Veriut). Sipas raportit të Serbisë
dhe Maqedonisë së Veriut, këto presione vijnë në
forma të ndryshme: ndonjëherë ato janë sulme
personale, në raste të tjera ato përdoren për
të shkëmbyer informacione të rreme në lidhje
me MDMNJ, duke pasur njerëz prapa këtyre
sulmeve anonimë dhe të identifikueshëm, në
varësi të rastit. Një mënyrë për të diskredituar
MDMNJ, siç e përpunon më tej raporti është
duke krijuar lidhje të supozuara politike ose
financiare midis MDMNJ në fjalë dhe disa partive
politike ose subjekteve financiare (Maqedonia
e Veriut) dhe ato etiketohen si mercenarë të
huaj (Serbia).
Raporti i Malit të Zi nxjerr në pah çështjet me
lirinë e tubimit dhe masat COVID-19. MDMNJ
atje deklarojnë se kufizimet COVID-19 u aplikuan
në mënyrë selektive dhe se policia ndëshkoi
MDMNJ që mblidheshin në një tubim paqësor,
ndërsa në të njëjtën kohë lloje të tjera tubimesh,
të tilla si protestat fetare dhe tubimet patriotike u
mbajtën të papenguara. Njoftohet se MDMNJ në
Malin e Zi gjithashtu janë përballur me pengesa
administrative që i pengojnë ata të gëzojnë
të drejtën për tubim të lirë. Raporti i Bosnje
-Hercegovinës tregon çështje të ngjashme, pasi
vëren se ka pasur disa raste kur policia mohoi
kërkesat për mbledhje paqësore të MDMNJ.
Në një rast arsyeja e ndalimit të protestës ishte
vlerësimi i pretenduar se “kjo mund të çojë në
trazira”. Ndalime të tilla nuk janë në përputhje
me ligjin, pasi ato duhet të konfirmohen nga
gjykata dhe të bazohen në dyshimet e bazuara
në prova se organizatorët po planifikojnë protesta
të dëmshme dhe të dhunshme. Përveç kësaj,
ka pasur raste të penalizimit të MDMNJ për
pjesëmarrje në aksione proteste dhe tubime
paqësore në të dy vendet.

Në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë dhe Maqedonia
e Veriut, MDMNJ gjithashtu kanë përjetuar
kryesisht presionet nga shoqëritë private
përfshirë në projektet që ata ishin kundër.
Këto janë më të larta për Shqipërinë dhe
Bosnje-Hercegovinën. Shpesh këto presione
janë më të forta ndaj komuniteteve lokale që
kundërshtojnë mini-hidrocentralet (Shqipëri),
por kjo nuk është ekskluzive për ta. Në Bosnje
Hercegovinë, shumica e MDMNJ që kanë pasur
presione të tilla raportojnë se ato janë shtrirë tek
anëtarët e familjes ose miqtë e ngushtë, duke
krijuar një barrë më të fortë kundër tyre. Është
e rëndësishme të theksohet se disa MDMNJ
në Bosnje dhe Hercegovinë kanë raportuar
kërcënime me vdekje, dhunë fizike dhe/ose
sulme mbi pronën e tyre si një presion i madh
me të cilin po merren.
Raportet e Shqipërisë, Bosnje Hercegovinës dhe
Maqedonisë së Veriut nxjerrin në pah çështje
të rënda të burokratizimit të procedurave
shqetësuese për MDMNJ. Kjo, së bashku me
mungesën e vullnetit për të bashkëpunuar me
MDMNJ dhe legjislacionin kompleks që krijon
boshllëqe në juridiksionin e institucioneve
të ndryshme, lënë hapësirë për mungesë
transparence në institucionet publike në lidhje
me çështjet mjedisore (Maqedonia e Veriut).
Në përgjithësi, MDMNJ mendojnë se ka mungesë
të mbështetjes për punën e tyre nga autoritetet
me rastet e procedurave administrative dhe
penale kundër tyre. Disa autoritete, të tilla si ato
në Maqedoninë e Veriut, besojnë se një pjesë
e arsyes për një mosbesim të tillë qëndron në
faktin se MDMNJ shpesh nuk kanë njohuri dhe
ekspertizë specifike në lidhje me procedurat
specifike. Nga ana tjetër, MDMNJ nuk ndihen
të mbrojtur dhe shpesh njerëzit dekurajohen
të raportojnë mbi krimin mjedisor për shkak të
frikës së ndëshkimit dhe mungesës së mbrojtjes
nga shteti, siç thekson raporti i Shqipërisë.
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V SHEMBUJ NGA VENDET FQINJE TË BE -SË
Mbrojtja e mjedisit dhe MDMNJ ndonjëherë
ndodh përmes mekanizmave të tjerë të mbrojtjes
së të drejtave të njeriut, përveç atyre të shtjelluar
në kapitullin e dytë. Mekanizmi më i rëndësishëm
për mbrojtjen e Konventës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut, dhe kështu të MDMNJ është
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
(GJEDNJ). Megjithatë, rastet mund t’i paraqiten
GJEDNJ vetëm pasi të jenë shteruar të gjitha
mjetet juridike të nivelit shtetëror. Këto procedura
mund të jenë në kohë, veçanërisht duke pasur
parasysh se ka një numër të madh të çështjeve
gjyqësore në të gjitha nivelet në shumicën e
vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe se çështjet
gjyqësore administrative kërkojnë vite. Për
këto arsye, dhe për mungesën e kapaciteteve
të shumë MDMNJ për të paguar ose për të
gjetur përfaqësim adekuat ligjor, shumë raste
nuk arrijnë as në gjykatat vendore, por vetëm
GJEDNJ. Megjithatë, ka raste të suksesshme
të MDMNJ nga vendet fqinje të BE -së që kanë
pasur rezultate pozitive për MDMNJ, të cilat
mund të shërbejnë si një shembull i proceseve
gjyqësore të mira.
E drejta mbi pronën kundrejt të drejtave të
MDMNJ - vlerësimi i proporcionalitetit
Më 15 dhjetor 2020 GJEDNJ vendosi për rastin e
Lëvizjes Kombëtare Ekoglasnost në një ankesë
kundër Bullgarisë. Lëvizja Kombëtare Ekoglasnost,
është një shoqatë bullgare e themeluar në
1992. Shoqata vepron si një person juridik
jofitimprurës që punon në problemet mjedisore
në Bullgari. Në Shkurt 2015 Ekoglasnost filloi
procesin gjyqësor duke aplikuar “për leje për
t’u bashkuar si palë e tretë në procedurat e
rishikimit gjyqësor të një vendimi ministror në
lidhje me termocentralin e vetëm bërthamor
në Shtet. Kjo kërkesë u gjet e papranueshme.
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Pas konstatimit të panelit të Gjykatës së Lartë
Administrative se vendimi ishte i ligjshëm, një
ankesë mbi pikat ligjore nga shoqata aplikuese
u gjet e papranueshme. Vendimi i parë i gjykatës
u la në fuqi në thelb. Në vitin 2016 shoqata
aplikuese aplikoi për rihapjen e procedurave.
Kërkesa u hodh poshtë, me panelin e Gjykatës
Supreme Administrative që gjeti se çështja ishte
gjykuar përfundimisht. Ai urdhëroi aplikantin
të paguajë tarifat ligjore të termocentralit
bërthamor në vlerë prej 6,000 euro (EUR).
Në Dhjetor 2016, pas lëshimit të një shkrese
përmbarimi, përmbaruesit arkëtuan 17 euro. Pas
një përpjekjeje të mëtejshme nga përmbaruesit
për të zbatuar vendimet e gjykatës, u vu re se
shoqata ankuese nuk mund të gjendej më në
adresën e saj. Procedurat e zbatimit janë ende
në vazhdim.”21
Pas shterimit të të gjitha mjeteve juridike
kombëtare, Ekoglasnost i paraqiti çështjen
në GJEDNJ. Shoqata argumentoi se kostoja
ka qenë e tepërt dhe se gjykatat vendore nuk
i balancuan të drejtat individuale me interesin
e shoqërisë, e cila përfaqëson një organizatë
“roje”. Ankuesi gjithashtu theksoi se procesi i
llogaritjes së këtyre tarifave nuk ishte i qartë.22
Së fundi, Gjykata vendosi në favor të shoqatës,
pasi “vendosi që kishte pasur një shkelje të Nenit
1 të Protokollit Nr. 1, duke gjetur se Gjykata e
Lartë Administrative, e cila kishte urdhëruar
shoqatën kërkuese të paguante tarifat ligjore të
termocentralit bërthamor, nuk kishte arritur të
jepte arsyetim të mjaftueshëm pse kishte bërë
një urdhër kaq të madh dhe nuk kishte arritur
të balanconte interesin e përgjithshëm me të
drejtat e kërkuesit, duke e lënë atë të mbante
një barrë të tepërt individuale.”23 Gjykata vendosi
që Bullgaria duhet të paguajë. Ekoglasnost
Bullgaria do t’i paguante kërkuesit 3,000 euro
(EUR) për dëmin jomonetar dhe 1,500 EUR si
shpagim të kostove dhe shpenzimeve.24
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Ndarja e përvojës - shembull i Kroacisë gjatë
procesit të aderimit në BE
Në vitin 2012, shoqata më e madhe mjedisore
kroate “Zelena akcija/ Friends of the Earth
Croatia”, nxori një manual për eko -aktivizmin.
Edhe pse manuali është i disponueshëm vetëm
në gjuhën kroate, ai jep këshilla dhe shembuj
të vlefshëm nga përvoja e tyre në procesin e
aderimit në BE. Në udhëzimet e tyre, Green Action
thekson se është e dobishme që MDMNJ të
jenë të vetëdijshme për të drejtat dhe detyrimet
e tyre, veçanërisht kur ata po planifikojnë të
organizojnë ose marrin pjesë në asamble
publike, aksione proteste, flash-mob dhe në
përgjithësi aktivitete mobilizimi. Para se të
planifikohen veprime të tilla, është e rëndësishme
gjithashtu të vlerësohen rreziqet dhe pasojat
e mundshme, duke kuptuar gjithashtu se jo
gjithçka mund të planifikohet.
Më tej aktivistët u sugjerojnë MDMNJ të tjera që
të jenë të vetëdijshëm se veprime të caktuara
mund të kenë pasoja ligjore. Kjo është arsyeja
pse ata theksojnë rëndësinë e njohjes me
legjislacionin vendor për tubimet/protestat
paqësore, por edhe ligjet e paqes dhe rendit,
ligjet ose nenet e ligjit mbi trafikun në lidhje me
bllokimin e mundshëm të rrugëve dhe ndërprerjet
e trafikut, si dhe kodet penale përkatëse (në rastet
kur ka padi penale kërcënuese për shkatërrimin
e pronës, shpifjen ose të ngjashme). Është
e rëndësishme të njihen pasoja të tilla, pasi
dënimet mund të jenë të larta dhe MDMNJ
mund të shmangin disa nga situatat që mund
të çojnë në dënime të tilla. Sidoqoftë, është
gjithashtu e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm
se një nivel i caktuar i përçarjes tolerohet dhe
se MDMNJ kanë të drejtën të përfshihen në
eko-aktivizmin e tyre.
Zelena Akcija në raport shpjegon rastet e
disa formave të presioneve financiare dhe të
tjera që ata kishin gjatë viteve në periudhën
para se Kroacia të bëhej shtet anëtar i BE -së,
duke theksuar se akuzat për kundërvajtje për

shkeljen e qetësisë dhe rendit publik janë
relativisht të zakonshme. “Aktivistët e Zelena
Akcija u gjobitën disa herë në shuma më të
vogla, dhe një rast shumë serioz ishte arrestimi
i 150 personave gjatë protestave në Varshavë
dhe procedime të tjera si kundërvajtje kundër
tyre.” 25 siç shpjegojnë ata në raportin e tyre.
Sidoqoftë, një nga presionet më serioze që ata
morën ishte pas organizimit të shfaqjes “bojë
dhe verniqe” para asaj që quhej atëherë Ministria
e Mbrojtjes së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor
dhe Ndërtimit. Qëllimi i shfaqjes ishte tërheqja
e vëmendjes për faktin se oborret e riciklimit në
atë kohë nuk merrnin mbeturinat e qytetarëve
nga bojërat dhe verniqet, të cilat sipas ligjit
duhej të hidheshin në një mënyrë të veçantë
që nuk do të dëmtonte mjedisin. Si pjesë e
aksionit, aktivistët e Zelena Akcija formuan një
pikëpyetje para ndërtesës së Ministrisë. Pas
performancës, Ministria filloi procedurat kundër
Zelena Akcija për “hedhjen e mbeturinave të
rrezikshme në mjedis”, siç shpjegon organizata.
Ministria e akuzoi shoqatën me një gjobë prej
700,000 kunash (ekuivalenti aktual prej rreth
93.000 EUR), dhe 100.000 kunash (ekuivalent
aktual prej mbi 13.000 EUR) për Presidentin
e Zelena Akcija. Shoqata ka arritur të mbrojë
veten dhe këto akuza u refuzuan në gjykatë.26
Shoqata thekson se padi të tilla janë në
kundërshtim me Konventën e Aarhusit, Neni
3, paragrafi 8, i cili thotë: “Çdo Palë do të sigurojë
që personat që ushtrojnë të drejtat e tyre në
përputhje me dispozitat e kësaj Konvente nuk do
të penalizohen, persekutohen ose ngacmohen
në çfarëdo mënyre për përfshirjen e tyre. Kjo
dispozitë nuk do të ndikojë në kompetencat e
gjykatave kombëtare për të dhënë shpenzime
të arsyeshme në procedurat gjyqësore.”27 Ata
theksojnë më tej se veprimet e drejtpërdrejta
nga MDMNJ me qëllim tërheqjen e vëmendjes
së publikut ndaj çështjeve mjedisore janë një
mënyrë për të ushtruar të drejtat e siguruara
nga Konventa e Aarhus -it.
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VI REKOMANDIMET
Rekomandime për organet ndërkombëtare/BE: • Zgjerimit të mandateve të personave të
Ombudspersonit për të Drejtat e Njeriut për
• BE -ja dhe institucionet e tjera ndërkombëtare
të mbuluar çështjet mjedisore dhe presionet
duhet të nxisin në mënyrë aktive për njohjen
kundër MDMNJ si veprime dhe rekomandime
e statusit të MDMNJ në Ballkanin Perëndimor
konkrete, ashtu edhe përmes raporteve të
përmes mekanizmave tashmë ekzistues siç
posaçme.
është procesi i aderimit në BE.
Rekomandime për MDMNJ dhe media:
• Të shtyjë për përmirësimin e legjislacionit
përkatës për mbrojtjen e MDMNJ, si dhe • MDMNJ duhet të ndjekin kërkesat kryesore
për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë për
legjislative që janë të nevojshme për gëzimin
shkeljet me të cilat përballen MDMNJ.
e plotë të të drejtave të tyre dhe të bëjnë
përpjekje që veprimet e tyre të mos shkelin
• Të theksojë zbatimin e duhur të legjislacionit
standardet e njohura ndërkombëtarisht dhe
tashmë të miratuar duke marrë parasysh
lokalisht.
shqetësimet që ngrenë MDMNJ dhe NMDNJ
në përgjithësi.
• Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet
presioneve të veçanta me të cilat përballen
Rekomandime për qeverisjen vendore:
gratë dhe grupet e tjera të pakicave brenda
MDMNJ, si përmes veprimeve të MDMNJ
Qeveria duhet të punojë në mënyrë aktive
lokale ashtu edhe në studimet e mundshme
në zhvillimin e besimit të MDMNJ në
pasuese.
institucionet e saj përmes:
• Mediat duhet të mësojnë më shumë rreth
• Sigurimit të mbrojtjes së MDMNJ dhe ndjekjen
presioneve me të cilat përballen MDMNJ dhe
penale të sulmeve kundër tyre duke respektuar
të bëjnë përpjekje aktive për të promovuar
standardet e sundimit të ligjit.
kauzat e tyre dhe për të qenë aleatë të MDMNJ,
veçanërisht atyre në komunitetet më të vogla
• Miratimit të ligjeve të qarta, të aksesueshme
lokale të cilët nuk kanë akses të njëjtë në
dhe në përputhje me standardet
institucionet dhe publikun.
ndërkombëtare në procedurat që janë të
hapura për publikun.
• Media duhet të përmbahet nga përfshirja në
shpifje dhe shpifje publike kundër MDMNJ dhe
• Sigurimit të transparencës dhe hapjes në
anëtarëve të familjes dhe miqve të tyre që kanë
punën e tyre dhe bërjes së përpjekjeve të
për qëllim diskreditimin e punës së tyre, dhe
rëndësishme për të shkëmbyer informacione
në këtë mënyrë të ulë presionin që MDMNJ
në mënyrë proaktive me rëndësi për MDMNJ,
përballojnë në aktivitetet e tyre të përditshme.
siç është e detyruar nga ligjet vendore dhe
konventat ndërkombëtare.
• Forcimit të kapaciteteve të administratës
publike në drejtim të burimeve njerëzore
dhe njohurive dhe aftësive të tyre, si dhe në
pajisje, shërbime dhe zgjidhje të Teknologjisë
së Informacionit.
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A/HRC/RES/40/11. 21 Mars 2019. Faqe 3 Në
dispozicion në: https://documents-dds-ny.un.org/
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SITUATA ME MBROJTËSIT E TË
DREJTAVE MJEDISORE TË NJERIUT NË SHQIPËRI
Autore: Anisa Metalla
I HYRJE

II SFONDI DHE KONTEKSTI I VENDIT

Ky hulumtim vlerëson të drejtat e mbrojtësve
të mjedisit në Shqipëri me qëllim identifikimin e
zonave kritike për ndërhyrje dhe përmirësime të
mundshme. Ai siguron dëshmi/njohuri të bazuara
në fakte mbi situatën aktuale mbi respektimin
e të drejtave të njeriut të mbrojtësve të mjedisit,
me fokus të veçantë në lirinë e shprehjes
dhe lirinë e tubimit dhe organizimit dhe jep
rekomandime që do të ndikojnë drejtpërdrejt
dhe tërthorazi në përmirësimin e mjedisit të
ambientalistëve në vend.

Shqipëria dhe Bashkimi Evropian (BE) nënshkruan
Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) 1 në
qershor 2006. MSA hyri në fuqi më 1 prill 2009.
Në bazë të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit 2,
Palët do të zhvillojnë dhe forcojnë bashkëpunimin
në detyrën shumë të rëndësishme të luftimit të
degradimit të mjedisit me qëllim promovimin
e qendrueshmërisë mjedisore. Bashkëpunimi
fokusohet kryesisht në fushat prioritare që lidhen
me acquis të Bashkimit në fushën e mjedisit.
Procesi i përafrimit të legjislacionit shqiptar me
atë të BE -së kryhet në përputhje me Planin
Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE) 3, në
të cilën kontributi në lidhje me “Mjedisi dhe
Ndryshimet Klimatike”4 është i Ministrisë së
Turizmit dhe Mjedisit (MTM).

Hulumtimi i bazuar në vend kryhet me një fokus
të veçantë në çështje të tilla si analiza e kuadrit
ligjor, çështjet e bazuara në vend dhe përshkrimi
i studimeve të rasteve të zgjedhura. Së bashku
me hulumtimin në desktop përmes analizave
të kuadrit ligjor, raporteve, rekomandimeve dhe
jurisprudencës, përveç kësaj, ai ka përfituar
nga puna në terren dhe intervista me palët e
interesuara dhe mbrojtësit e të drejtave mjedisore
të njeriut. Gjithsej 10 persona u intervistuan
ose përmes platformave dhe pyetësorëve
online ose personalisht, të moshës 30-55
vjeç. Grupi përbëhej nga gjashtë meshkuj
dhe katër femra nga të cilët tetë persona janë
aktivistë mjedisorë të angazhuar në organizata
të ndryshme jofitimprurëse, mes të cilëve 3
gazetarë, dhe dy personat e mbetur ishin nga
autoritetet shtetërore. Nga ana tjetër, rastet
studimore synojnë të aktualizojnë çështjet
shqetësuese përmes përfaqësimit të rasteve
të njohura publikisht të praktikës negative që
kanë ndikime në mjedis dhe përbëjnë një rrezik
serioz për standardet e mbrojtjes së mjedisit
që Shqipëria ka detyrimin të respektojë sipas
marrëveshjeve dhe traktateve ndërkombëtare.
Besueshmëria e të dhënave të grumbulluara u
vërtetua përmes konsultimeve me shkrim me
OJF të pavarura dhe profesionistë që dhanë
komente dhe rekomandime.

Gjatë viteve të fundit Shqipëria konsiderohet
se ka treguar një përgatitje në këtë fushë. Por,
sipas raportit të fundit të progresit për aderimin
në Bashkimin Evropian, përparim i kufizuar
është bërë për të harmonizuar politikat dhe
legjislacionin me acquis, veçanërisht në fusha
të tilla si menaxhimi i mbeturinave dhe ujërave,
krimi mjedisor dhe mbrojtja civile, kur merret
parasysh të ketë përpjekje më domethënëse në
lidhje me menaxhimin e mbeturinave, cilësinë
e ujit dhe ajrit dhe ndryshimin e klimës.
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Sipas raportit të progresit të BE -së 2025,
Shqipëria, duhet në veçanti:

të marrë informacion mjedisor dhe pjesëmarrjen
e publikut në vendimmarrjen mjedisore.9

• të harmonizohet më tej me direktivat kryesore
të ujit dhe të përshpejtojë zhvillimin e
kapaciteteve të agjencive kombëtare për
Menaxhimin e Burimeve të Ujit dhe për
Furnizimin me Ujë, Kanalizimet dhe mbeturinat;
• të marrë masa të menjëhershme për të
rishikuar dhe përmirësuar vlerësimet e ndikimit
në mjedis dhe strategjik në projektet, planet
dhe programet ekzistuese dhe të planifikuara,
veçanërisht në sektorët e hidroenergjisë,
ndërtimit, turizmit dhe minierave;
• të zbatojë strategjinë kombëtare për
ndryshimin e klimës dhe planet e veprimit
të lidhura me zbutjen dhe përshtatjen, të
miratojë legjislacionin përkatës dhe të zhvillojë
planin e tij të integruar kombëtar të energjisë
dhe klimës në përputhje me detyrimet e
Komunitetit të Energjisë.

Në korrik 2019 Shqipëria miratoi një ligj 10
që ndryshoi Kodin Penal duke transpozuar
plotësisht Direktivën për mbrojtjen e mjedisit
përmes ligjit penal 11. Megjithatë, zbatimi mbetet
një çështje pasi vetëm një pjesë e vogël e
atyre krimeve të raportuara përfundojnë me
dënim. Sipas Raportit të Progresit të BE -së
2020, midis janarit dhe tetorit Inspektorati
Shtetëror i Mjedisit kreu mbi 3,300 inspektime
mjedisore. Pas tërmetit në Nëntor 2019 dhe
gjatë pandemisë COVID-19 në pranverë 2020,
inspektimet u pezulluan. Inspektorati aktualisht
po riorganizohet në përputhje me një vendim
të Këshillit të Ministrave të Korrikut 2019, sipas
të cilit Agjencia Kombëtare e Mjedisit mori
përgjegjësi për inspektimin dhe kontrollin në
mjedis dhe sektorin e ujit. Me sa duket Ministrisë
së Brendshme iu dha kompetencë në këtë
fushë në fillim të vitit 2020, por përgjegjësitë
për zbatimin e mjedisit duhet të sqarohen dhe
vetë zbatimi duhet të forcohet me shpejtësi,
veçanërisht për të trajtuar në mënyrë efektive
krimet mjedisore.12

Për Avokatin e Popullit të Shqipërisë 6, një nga
prioritetet në punën e tij është monitorimi i
situatës mjedisore, si dhe zbatimi i legjislacionit
përkatës nga institucionet qendrore dhe
organet e qeverisjes vendore. Gjatë vitit
2020, ky institucion i ka adresuar gjithsej 50
çështje organeve të administratës publike
përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit me ligj,
si dhe promovimin e një mjedisi më të pastër
dhe më të shëndetshëm, përfshirë një numër të
konsiderueshëm çështjesh të inicuara nga vetë
institucioni. Shumica e këtyre çështjeve lidhen
me ndotjen e mjedisit dhe thuhet vazhdimisht
se shkaku i burimit të ndotjes është pikërisht
mosveprimi i organeve shtetërore ndaj subjekteve
të ndryshme që shkaktojnë ndotje të mjedisit.7
Lidhur me të Drejtën për Marrjen e Informacionit
Mjedisor, Direktiva e BE -së 8 mbi këtë çështje
është transpozuar plotësisht në kuadrin ligjor
shqiptar për Mbrojtjen e Mjedisit. Procedurat
janë specifikuar gjithashtu në legjislacionin
plotësues në lidhje me të drejtën e publikut për
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Në vitin 2000 me ratifikimin e Konventës së
Aarhusit 13, filluan përpjekjet e para drejt një
legjislacioni të strukturuar të paketës horizontale
në Shqipëri, i cili mundësoi dhe forcoi hapësirën
qytetare në fushën e mjedisit. Aktualisht sfida
nuk është drejt të kuptuarit të standardeve
ndërkombëtare apo angazhimit të Qeverisë
për transpozimin e Direktivave Evropiane, por
më shumë sepse legjislacioni zbatohet dobët,
manifestohet kryesisht përmes procedurave
fiktive, mungesës së kontrollit të cilësisë, sepse
konsiderohet hapi më pak i rëndësishëm në
procesin zinxhir vendimmarrës dhe si barrë
kohore. Sfida më e madhe për rishikimin/
zbatimin e duhur të kuadrit ligjor i atribuohet
interesit ekonomik që mbizotëron mbi mbrojtjen
e mjedisit.14
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III KUADRI LIGJOR
Liria e shprehjes 15, liria e organizimit 16 dhe
liria e tubimit 17 garantohen dhe artikulohen
në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë 18.
Gjithkush ka të drejtë të marrë informacion në
lidhje me veprimtarinë e organeve shtetërore,
si dhe të personave që ushtrojnë funksione
shtetërore dhe secilit i jepet mundësia të ndjekë
mbledhjet e organeve kolektive të zgjedhura.19
Të gjithë, mund të dërgojnë/paraqesin kërkesa,
ankesa ose komente të drejtpërdrejta tek
organet publike, të cilat janë të detyruara t’u
përgjigjen.20 Nuk ka një artikulim specifik në
Kushtetutë për të drejtën për një mjedis të
shëndetshëm, por mbrojtja e mjedisit dhe të
drejtat që lidhen me një mjedis të shëndetshëm
dhe të pastër përcaktohen në spektrin e së
drejtës për informacion. Kushtetuta është e
kufizuar në dhënien e vetëm një atribuimi të
përgjithshëm për këdo që të informohet për
statusin e mjedisit dhe mbrojtjen e tij.21
Në përgjithësi, respektimi dhe mbrojtja e
mjedisit bie nën objektivat sociale të shtetit
brenda spektrit më të gjerë të të drejtave
ekonomike, sociale dhe kulturore, që në Shqipëri
konsiderohen si objektiva sociale që realizohen
bazuar në parimin e realizimit progresiv. Nga
ana tjetër, përmbushja e objektivave shoqërorë
nuk mund të kërkohet drejtpërdrejt në gjykatë.22
Përkufizimet, kushtet dhe shkalla në të cilën
mund të pretendohet realizimi i këtyre objektivave
rregullohen përmes ligjeve të veçanta.23
Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri 24
siguron parimin e Qasjes së Integruar që është
parandalimi i rrezikut mjedisor dhe/ose zvogëlimi
i rrezikut mjedisor ndaj mjedisit. Ai përcakton që
Autoritetet Publike, në procesin e zhvillimit dhe
miratimit të dokumenteve të planifikimit fizik,
do të marrin në konsideratë cenueshmërinë
e mjedisit, marrëdhënien ndaj ekuilibrit dhe
vlerave të peizazhit, marrëdhënien ndaj pasurive
natyrore të pa rinovueshme dhe të rinovueshme,
trashëgimisë kulturore dhe pasurive materiale
dhe tërësisë së ndërveprimit të tyre reciprok si

dhe ndërveprimin midis projekteve ekzistuese
dhe atyre të planifikuara.
Nga viti 2014 ekziston një Ligj i ri për të Drejtën
për Informimit 25, i cili u siguron qytetarëve
shqiptarë të marrin informacion dhe detyron
të gjitha ministritë dhe strukturat në nivelin
qendror dhe lokal të hartojnë një program
transparence i cili do të publikohet në faqet
e internetit të ministrive. Ky ligj detyron çdo
institucion qendror, vendor dhe vartës të caktojë
koordinatorin e informacionit në çdo institucion
publik dhe publikimin e të dhënave të tij për t’u
kontaktuar nga publiku në faqen e internetit
të Institucionit.
Ligji “Për mbrojtjen e mjedisit”26, përfshin të
drejtën e publikut për qasje në informacion dhe
pjesëmarrjen në procesin e vendimmarrjes për
çështjet mjedisore. Ai gjithashtu transpozon disa
përkufizime, të cilat janë përsëri të zakonshme
për një numër direktivash mjedisore të BE
-së. Sipas nenit 46, “Informacioni publik mbi
çështjet mjedisore” në parim jepet përkufizimi i
informacionit mjedisor, i cili është në përputhje
me Konventën dhe Direktivën 2003/4/EC mbi
aksesin e publikut në informacionin mjedisor
dhe deklarohet përgjegjësia autoriteteve
përkatëse publike për të vënë në dispozicion
të publikut informacionin mjedisor që ata kanë.
Ligji “Për Informimin dhe Konsultimin Publik”27
rregullon procesin e informimit dhe konsultimit
publik për projektligjet, dokumentet dhe politikat
strategjike kombëtare dhe vendore të projektit
dhe politikat me interes të lartë publik. Ky ligj
përcakton rregullat procedurale të cilat do
të zbatohen për të garantuar transparencën
dhe pjesëmarrjen e publikut në proceset e
politikbërjes dhe vendimmarrjes nga organet
publike. Për më tepër, ky ligj synon të rrisë
transparencën, llogaridhënien dhe integritetin
e autoriteteve publike.
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Ligji “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”28,
siguron përcaktimin e kërkesave, përgjegjësive,
rregulloreve dhe procedurave për vlerësimin e
ndikimeve të rëndësishme negative mjedisore
në Republikën e Shqipërisë, të projekteve
të propozuara private ose publike. Për më
tepër, ligji “Për vlerësimin strategjik mjedisor”29
ofron siguri duke përcaktuar mbrojtje të lartë
mjedisore dhe zhvillim të qëndrueshëm, duke
përfshirë çështje mjedisore në hartimin, miratimin,
rishikimin, ndryshimin ose modifikimin e planeve
ose programeve me pasoja të mundshme
negative mjedisore.
Ligji Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin
Publik” përcakton rregullore dhe procedura
për njoftimin dhe konsultimin publik të cilat
zhvillohen nga organet publike në proceset e
politikëbërjes dhe vendimmarrjes në Republikën
e Shqipërisë. Ky ligj rregullon procesin e
njoftimit dhe konsultimit publik mbi projektligjet,
dokumentet strategjike kombëtare dhe vendore
dhe gjithashtu për politikat me interes të lartë
publik. Ky ligj ka siguruar të gjitha dokumentet
strategjike, planet, programet dhe aktet ligjore,
të cilat do të miratohen pasi të jenë paraqitur në
Këshillin e Ministrave materiale të cilat vërtetojnë
organizimin e informacionit publik dhe marrin
parasysh opinionin e tij mbi këto dokumente
zyrtare. Në këtë ligj janë përcaktuar rregulloret
procedurale të cilat do të zbatohen për të
garantuar transparencën dhe pjesëmarrjen e
publikut në politikëbërje dhe në vendimmarrje
nga organet publike.
VKM Nr. 16, datë 4.1.2012 “Për të drejtën e
aksesit të publikut në informacionin mjedisor”
përafroi legjislacionin shqiptar plotësisht me
kuadrin ligjor evropian, përkatësisht Direktivën
2003/4/EC të Parlamentit Evropian dhe të
Këshillit të 28 janarit 2003 “Për aksesin publik
në informacionin mjedisor”, si dhe përmbushjen
specifike të detyrimeve që rrjedhin nga ratifikimi
i Konventës së Aarhus.30 Ky vendim garanton
aksesin e publikut në informacionin mjedisor,
përgjegjësinë e autoriteteve përkatëse
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publike për të respektuar këtë të drejtë, si
në aspektin e afateve kohore ashtu edhe në
formën, përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies
së informacionit. Përcaktimi i rregulloreve,
kërkesave dhe procedurave për informacionin
publik dhe përfshirja në vendimmarrjen mjedisore
përcaktohen më tej në akte të tjera nënligjore31.
Këto të fundit specifikojnë të gjitha procedurat e
ndjekura për informacionin publik dhe konsultimin
për aktivitetet që kanë nevojë për vlerësim të
ndikimit në mjedis. VKM nr. 247, datë 30.04.2014
përcakton afatet kohore që duhen përmbushur
në përputhje të plotë me Konventën e Aarhus
-it. Ai gjithashtu sqaron procedurat që publiku
do të ndjekë nëse nuk është i informuar siç
duhet dhe nuk respekton të drejtën e tij për
të marrë parasysh opinionin e tij gjatë procesit
të konsultimit.
Edhe pse kuadri ligjor është pothuajse i
kompletuar në lidhje me garancitë për të
drejtën e shprehjes, informacionit, organizimit
dhe tubimit, ka ende pak monitorim se si këto
të drejta ushtrohen në mënyrë efektive nga
aktivistët e mbrojtjes së mjedisit, përfshirë
gazetarinë dhe gazetarinë hulumtuese në
lidhje me çështjet mjedisore në Shqipëri. Sipas
raportit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH)
që vlerëson situatën e mbrojtësve të të drejtave
të njeriut në Shqipëri, gjatë vitit 2019 pati një
ndërgjegjësim në rritje të qytetarëve në lidhje
me garantimin e respektimit të së drejtës për
një mjedis të pastër. Avokatët e KShH -së
përfaqësuan pranë Gjykatës Administrative
të Shkallës së Parë në Tiranë, interesin publik
dhe pretendimet e 3 banorëve, me qëllim që
të detyrojnë autoritetet publike kompetente si
Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Inspektorati
Shtetëror për Mjedisin, Pyjet, Ujërat dhe Turizmin
për ushtrimin e kompetencave të caktuara me
ligj për operatorët ndotës të lumit Gjanica.32
Një vendim tjetër i rëndësishëm i gjykatës është
në lidhje me hidrocentralin në lumin Vjosa. Një
grup qytetarësh të ndihmuar nga organizatat
mjedisore vendore dhe ndërkombëtare
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kundërshtuan vendimin qeveritar për të dhënë
leje për hidrocentralin në Poçem (mbi rrjedhën
e lumit Vjosa). Gjykata 33 vendosi në favor të
aktivistëve duke konfirmuar pavlefshmërinë
absolute të “Deklaratës Mjedisore” të lëshuar
nga Ministri i Mjedisit dhe krijimin e komisionit
për dhënien me koncesion të hidrocentralit
“Poçem”. Më herët, sekretariati i Komunitetit
të Energjisë kishte reaguar ndaj autoriteteve
shqiptare duke theksuar se ata nuk ndiqnin
rregullat dhe rregulloret në dhënien e një kontrate
në vitin 2016 për ndërtimin e hidrocentralit
Poçem në lumin Vjosa. “Sekretariati zbuloi
paraprakisht se procedurat administrative të
kryera për projektin nuk ishin në përputhje me
dispozitat e Direktivës 2011/92/BE, në lidhje
me kërkesat e Direktivës mbi përmbajtjen e
raportit mjedisor dhe dispozitat e pjesëmarrjes
së tij publike,” - thuhet në një deklaratë.34

Lidhur me ligjin për “Tubimet”35 ai u miratua
në 2001 dhe tashmë konsiderohet i vjetëruar
dhe jo plotësisht në përputhje me standardet
ndërkombëtare. Sipas Raportit të Komitetit
Shqiptar të Helsinkit 2019, janë regjistruar
raste të shoqërimit ose fillimit të procedimeve
penale kundër mbrojtësve të të drejtave të
njeriut që kanë organizuar dhe kanë marrë
pjesë në tubime spontane kur policia nuk është
njoftuar paraprakisht. Mbledhja spontane nuk
ofrohet shprehimisht si një formë e mbledhjes
në legjislacionin e brendshëm të Shqipërisë.36

Lumi Vjosa
Foto: Roland Dorozhani
Burimi: Shpëtoni Zemrën Blu të Europës
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IV SULMET, NGACMIMET DHE KUFIZIMET
Mbrojtja e mjedisit nuk ishte në axhendën e
askujt në Shqipëri deri në fund të viteve 1990
e cila shënoi ngjarje deri në prag të një lufte
civile. Sot në Shqipëri, si në pjesën tjetër të
Ballkanit, situata është krejtësisht e ndryshme.
Grupet e gjelbra dhe vendasit e zemëruar janë
bashkuar për vite me radhë për të kundërshtuar
kryesisht hidrocentralet e reja në lumenjtë që
rrjedhin në të gjithë Shqipërinë (më shumë
se 3,400 prej të cilave janë planifikuar në të
gjithë rajonin). Plot 90% e energjisë elektrike
të Shqipërisë vjen nga hidrocentralet. Por
ambientalistët mendojnë se në një vend që
shënon më shumë se 300 ditë me diell në
vit, e ardhmja mund të orientohet vetëm drejt
energjisë diellore. Shqipëria gjithashtu ka
kilometra vija bregdetare të zhvilluara që
mbështesin një pjesë të konsiderueshme të
turizmit, edhe pse një nga vendet më të varfra
në Evropë, por qëndrimi i qeverisë është më
i orientuar drejt një zhvillimi të balancuar që
jo domosdoshmërisht duhet të lërë vendin
në “egërsi”.37
Procesi i konsultimit publik mbetet formal dhe
me afate shumë të ngushta, në kundërshtim
me afatet ligjore. Mos reagimi i organeve që
ndërmarrin konsultimin, ndaj komenteve dhe
sugjerimeve të grupeve të interesit në procesin
legjislativ, mbetet problematik.
Nga viti 2016 ligji “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen
e sinjalizuesve”38, është në fuqi i cili ndër të tjera
synon parandalimin dhe goditjen e korrupsionit
në sektorin publik dhe privat, promovimin e
sinjalizuesve dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.
Megjithatë, konsiderohet të ketë një mungesë të
njoftimeve nga një numër i madh i punonjësve
nga Ministritë me arsyet kryesore që janë
mungesa e informacionit mbi legjislacionin e
sinjalizimit, mungesa e besimit se sinjalizimi
do të trajtohet në mënyrë të paanshme dhe
profesionale, frika nga hakmarrja, ekzistenca
të platformave të tjera paralele të raportimit/
ankesave, mungesa e fakteve ose dëshmive
për të vërtetuar veprimet korruptive, etj.
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Sipas të dhënave nga Agjencia e Mjedisit, numri
i kërkesave për informacion është rritur çdo vit.
Ajo që mund të vërehet është rritja e cilësisë së
regjistrimit të kërkesave për informacion dhe rritja
e nivelit të transparencës.39 Për shembull, për
janar - shtator 2019 Agjencia mori 28 kërkesa.40
Në vend të kësaj, ky numër njohu një rritje të
konsiderueshme në vitin 2020, ku vetëm për
periudhën gusht - dhjetor Institucioni regjistroi
168 kërkesa për informacion mjedisor. Të dhënat
më të fundit të majit 2021 tregojnë një përpjekje
më të mirë drejt transparencës ku Agjencia jo
vetëm që informoi për statusin e përgjigjes,
por gjithashtu bëri një përmbledhje publike
të informacionit të vënë në dispozicion të
kërkesave publike.41
Por informacioni nuk është gjithmonë i arritshëm
dhe transparent sipas aktivistëve mjedisorë
dhe gazetarëve të intervistuar për qëllimet
e këtij raporti. Në raste të shumta palët e
interesuara nuk ndajnë informacion për shkak
të “sekreteve tregtare” veçanërisht kur autoriteti
publik konsideroi se propozimet e pakërkuara
të Partneritetit Publiko-Privat (PPP) mbanin
sekrete tregtare. Sipas të intervistuarve, sfida
kryesore në raportimin e krimit mjedisor në
Shqipëri mbetet mungesa e kapaciteteve dhe
burimeve njerëzore. Ndonjëherë njerëzit kanë
frikë se aktivizmi mjedisor mund të kërcënojë
vendet e punës. Në teori kuadri ligjor mbron
të drejtën e tubimit. Megjithatë, në praktikë ka
raste kur policia abuzon me pushtetin e saj. Sipas
lirisë së shprehjes, gazetarët këmbëngulin se
media kontrollohet nga oligarkët dhe ndikimi
i panevojshëm nga kompanitë e përfshira në
menaxhimin e mbetjeve të PPP-ve.
Kanali mediatik “Porta Vendore” dhe gazetari
Artan Rama, janë paditur nga Shoqëria Tregtare
pas publikimit 42 të një artikulli që hedh dritë
mbi procedurat e tenderit të inceneratorit.43
BIRN Albania, një nga kanalet më të respektuara
të medias që konsiderohet se përmbush
standardet më të larta etike dhe profesionale
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duke botuar vazhdimisht gazetari me interes
publik, ka përjetuar një padi strategjike kundër
pjesëmarrjes së publikut (SLAPP)44 gjithashtu
nga një biznesmen i lidhur politikisht, duke
kërkuar dëmshpërblim dhe tërheqjen e një
hetimi45 që zbuloi lidhjet e tij me politikanët dhe
Partneritetet fitimprurës Publik-Privat (PPS) për
ndërtimin e tre inceneratorëve të mbetjeve në
Shqipëri. Të dy kanalet mediatike që raportojnë
për inceneratorët kanë përjetuar presion dhe
pasoja që lidhen drejtpërdrejt me publikimin.

reagimin e ambientalistëve të cilët kanë frikë
se parqet do të kthehen në kantiere ndërtimi.47
Organizata EDEN 48 dhe drejtoresha Ermelinda
Mahmutaj shprehu shqetësimet për procesin
ndërsa deklaroi se: “Ne e kemi lënë procesin
e komunikimit midis palëve në shkurt 2020
dhe vijmë me këtë vendim që bie ndesh me
gjithçka që kemi bërë deri më tani. Jo vetëm
mungesa e transparencës por edhe tallja me
punën e të gjithë atyre që janë të përfshirë në
këtë proces”.49

Përhapja e shpejtë e HEC -eve nuk është vetëm
për Shqipërinë, por siç thuhet nga raportet e
shumta dhe hetimet në media, kjo po ndodh
në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Një rritje e
shpejtë e ndërtimit të HEC -eve të vegjël në
Valbonë në Shqipëri ka ngritur shqetësime
në mesin e anëtarëve të komuniteteve të
prekura. Ata kanë ndjekur forma të ndryshme
të rezistencës, nga proceset gjyqësore e deri
te protestat paqësore. Si pasojë, ka pasur
raporte të qëndrueshme për ngacmimin e
individëve që kundërshtojnë HEC -et dhe se
qeveria vendore dhe kompanitë e përfshira
janë bashkëfajtore. Aktivistëve dhe anëtarëve
të komunitetit që kanë reaguar dhe organizuar
protesta ose kanë bërë presion në ndërtimin e
HEC -eve u janë bërë presione. Për shembull,
“Gener 2” një nga shoqëritë e kontraktuara për
HEC -et në Valbonë, ka ngritur një padi kundër
OJF -së lokale mjedisore, TOKA dhe Drejtorit të
saj për shpifje për raportimin dhe organizimin e
tyre publik mbi çështjet që lidhen me HEC -et.
Shoqëria gjithashtu raportohet se ka paraqitur
ankesa në Gjykatën e Tropojës kundër anëtarëve
individualë të komunitetit për organizimin e
protestave pa leje në shtator 2018.46

Në mars 2019, Shqipëria bashkë-sponsorizoi
një rezolutë në Këshillin e OKB-së për të Drejtat
e Njeriut mbi Mbrojtësit e të Drejtave Mjedisore
të Njeriut50, e cila u miratua me konsensus.
Rezoluta njeh mbrojtjen e mbrojtësve të të
drejtave mjedisore të njeriut si një komponent i
përpjekjeve të shtetit drejt arritjes së Marrëveshjes
së Parisit për Ndryshimet Klimatike. Rezoluta
i bën thirrje qeverisë që të krijojë mekanizma
mbrojtës efektivë për mbrojtësit e të drejtave të
njeriut në mjedis, të hetojë dhe ndjekë penalisht
ata që vënë në rrezik sigurinë e mbrojtësve të
mjedisit dhe të mundësojë pjesëmarrjen dhe të
promovojë transparencën dhe llogaridhënien.
Rezoluta nënvizon përgjegjësinë e biznesit për
të respektuar të drejtat e njeriut, përfshirë ato të
mbrojtësve të mjedisit, dhe për të komunikuar në
mënyrë efektive se si bizneset adresojnë ndikimet
e tyre negative në të drejtat e njeriut, përfshirë
përmes mekanizmave të ankesave të nivelit të
operacioneve për individët dhe komunitetet
të cilët mund të ndikohen negativisht. 51
Nënkomisioni parlamentar, brenda 9 muajve
nga miratimi, duhet t’i paraqiste Komisionit
për Çështjet Ligjore, Administratën Publike
dhe të Drejtat e Njeriut raportin e detajuar mbi
situatën e mbrojtësve të të drejtave të njeriut
në Shqipëri, së bashku me rekomandimet
përkatëse për promovimin dhe mbështetjen
në veprimtarinë e mbrojtësve të të drejtave të
njeriut në vendin tonë. Deri më sot, megjithëse
rezoluta përcakton afate kohore, nuk ishte e
mundur të identifikohej ndonjë raport i lëshuar
nga Parlamenti, siç përcaktohej në Rezolutë.

Një shqetësim tjetër i aktivistëve lidhet me
zonat e mbrojtura. Një projektvendim i Këshillit
Kombëtar të Territorit, në pritje të miratimit, i ka
kthyer zonat e mbrojtura ligjërisht në Shqipëri
në harta të fragmentuara, duke hequr rreth
15,000 hektarë nga lista e territoreve që gëzojnë
statusin e mbrojtjes në Shqipëri. Kjo ka ngjallur
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V STUDIMET E RASTEVE
Hidrocentralet në Luginën e Lumit Vjosa
Lugina e Vjosës zë gati 16% të territorit të
Shqipërisë. Vjosa ngrihet në Greqi, pastaj rrjedh
për 135 milje (220km) nëpër Shqipëri. Në disa
vende është 2.5 km e gjerë. Në mënyrë të
pazakontë për një lumë evropian, rrjedha e tij
pengohet vetëm nga një digë e vetme, pranë
burimeve të tij kryesore. Edhe pse studimet e
thella mungojnë, kjo pjesë e vendit konsiderohet
se mbart vlera të larta të biodiversitetit. Habitatet
natyrore në këtë ekosistem krijojnë mundësinë
e vazhdimësisë ekologjike duke strehuar një
biodiversitet të pasur. Për këtë arsye, rreth 10
zona të mbrojtura dhe rreth 130 monumente
natyrore janë shpallur përgjatë luginës. Lidhur
me numrin e llojeve, nuk ka inventarizim të tyre
në të gjithë luginën, por supozohet se pellgu
ujëmbledhës i Vjosës strehon shumicën e llojeve
të biodiversitetit të Shqipërisë, duke përfshirë
shumë specie të rrezikuara dhe endemike. Në
vitin 2015, Qeveria kishte premtuar se zona do
të shpallej një park kombëtar. Në fund, Qeveria
aktuale i dha asaj vetëm statusin “Mbrojtur”, i
cili nënkupton më pak dëshmi zhvillimi. Zona
mund të mbrohet siç duhet vetëm duke u
bërë një park kombëtar, sipas ekspertëve dhe
madje kjo nuk do të mbulonte të gjithë degët
e shumta të Vjosës, përgjatë të cilave janë
planifikuar diga.
Ndërtimi i Hidrocentraleve (HEC) është kërcënimi
më i madh aktual dhe gjithsej rreth 42 HEC-e
janë planifikuar në pellgun ujëmbledhës të
Vjosës në Shqipëri. Ndërtimi i digës është
ndërhyrja më shkatërruese që mund të rezultojë
në pasoja të pakthyeshme për mjedisin duke
dëmtuar përfundimisht integritetin natyror të
këtij ekosistemi unik. HEC -et pengojnë rrugët e
migrimit të peshkut, transportin e sedimenteve
dhe janë një nga faktorët kryesorë të ndryshimit
të mikroklimës.
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Në aspektin social, ndërtimi i HEC -eve
në luginën e Vjosës është shoqëruar me
kundërshtime të forta nga banorët që vjen
si rezultat i disa faktorëve kryesorë:
a) mungesës së informacionit dhe konsultimeve
fiktive b) të drejtës për të përdorur ujin c)
shkatërrimit të mjedisit d) përmbytjet e tokave
bujqësore 52.
Planet hidroenergjetike të Vjosës kanë arritur
vëmendjen ndërkombëtare dhe kanë bërë
presion pozitiv në vendimmarrjen e Qeverisë. Një
grup parlamentarësh nga Parlamenti Evropian i
dërguan një letër të hapur Kryeministrit në tetor
duke mirëpritur deklaratat publike për refuzimin e
digës së Kalivaçit në lumin Vjosa. Por akoma sipas
Eco Albania 53 ka rreth 42 diga të planifikuara në
të gjithë luginën e lumit Vjosa duke e konsideruar
këtë ndërhyrjen më shkatërruese që mund të
rezultojë në pasoja të pakthyeshme në mjedis
duke dëmtuar përfundimisht integritetin natyror
të këtij ekosistemi unik. HEC -et pengojnë
rrugët e migrimit të peshkut, transportin e
sedimenteve dhe janë një nga faktorët kryesorë
të ndryshimeve mikroklimatike.
Hidrocentralet në Luginën e Lumit të Valbonës
Parqet Kombëtare dhe Zonat e Mbrojtura po
bëhen shumë më vendimtare për industrinë e
turizmit në shumicën e kombeve. Ato jo vetëm
që kontribuojnë me të ardhura direkte në PBB,
por gjithashtu bëjnë që vizitorët të kthehen, duke
gjeneruar fitime të qendrueshme për një vend.
Situata e lumit Valbona është përfaqësuese e
“hidroenergjitizimit” të përgjithshëm në Shqipëri,
dhe Ballkanit Perëndimor në përgjithësi edhe
pse numri i saktë i kontratave të koncesionit
dhe hidrocentraleve është i paqartë. Numrat
e vetë qeverisë shqiptare tregojnë një sërë
kontratash për 440 deri në 540 HEC -e, nga
të cilët midis 96 dhe 147 11 janë ndërtuar dhe
funksionojnë tashmë.12

Aksion publik kundër hidrocentraleve në lumin Valbona

Shqipëri Elbasan Burimi: Inside Over

QENDRONI TË SIGURT DHE FLISNI HAPUR - STUDIM RAJONAL MBI POZICIONIN E MDMNJ

29

Numri i saktë i HEC -eve në lumin Valbona është
në mënyrë të ngjashme i paqartë.54
Ndërtimi i hidrocentraleve në Parkun Kombëtar
të Valbonës ka potencialin të shkatërrojë në
mënyrë efektive zonën e mbrojtur dhe të
ndryshojë plotësisht pellgun ujëmbledhës.
Vetë hidrocentralet do të bëjnë më shumë
dëm sesa mirë për ekonominë - turizmi është
i qëndrueshëm, një projekt ndërtimi një herë
nuk është. Nëse këto projekte vazhdojnë të
ndërtohen, qeveria do t’i bënte një dëm të
madh popullit tropojan dhe reputacionit të tij
në Bashkimin Evropian.
Megjithatë, nëse këto hidrocentrale janë
ndërtuar, nuk do të ketë asgjë për të mbrojtur.55
Megjithatë, pesë vjet pas një kërkese për një
masë sigurie të inicuar nga një organizatë
vendase dhe njerëz nga rajoni të prekur nga
ndërtimi i hidrocentraleve, Gjykata e Lartë e
Shqipërisë ka urdhëruar pezullimin e koncesionit
të dy HEC -eve në Valbonë, por vendimi erdhi
në një kohë kur HEC -et tashmë janë ndërtuar
dhe vënë në funksion prodhimin e energjisë
elektrike.56
Djegësit e Elbasanit, Tiranës dhe Fierit.
Impianti i trajtimit të mbetjeve në Elbasan
u përurua me shumë bujë në Prill 2017, me
Kryeministrin Edi Rama duke e vlerësuar atë
nga një podium si shënim i fundit të “masakrës
mjedisore” të menaxhimit të mbetjeve. Edhe
pse fabrika e Elbasanit po zbulohej, qeveria
ishte nën kritikat për një marrëveshje të dytë
koncesioni për një fabrikë të ngjashme në Fier
dhe duke hapur rrugën për një tjetër, shumë
më të madhe, në Tiranë. Djegia e mbeturinave
në Shqipëri është bërë një monopol prapa të
cilit qëndrojnë interesat e korruptuara të atyre
që janë në pushtet.57
Raporte të shumta gazetareske investigative kanë
adresuar shqetësimet që lidhen me kontratat
e reja të inceneratorëve, të cilat më shumë se
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përpjekje për menaxhimin e mbeturinave dhe
mjedisit, hedhin dritë mbi shqetësimet serioze
me abuzimin me paratë publike.
Më 18 shtator 2014, Këshilli Bashkiak i
Elbasanit shpalli një emergjencë mjedisore për
administrimin e mbetjeve urbane. Por emergjenca
u shpall në shkurt, nga Komiteti Kombëtar për
Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve (KKMIM), me
propozimin e Kryetarit të Bashkisë së Elbasanit.
Më tej, përmes një procedure të rrallë
të prokurimit (“negociata pa njoftim”), pa
pjesëmarrjen e shoqërive të tjera, një ofertë e
pakërkuar, e ofruar nga operatori privat “Albtek
Energy”, u përfundua me sukses më 16 dhjetor
2014, me nënshkrimin e kontratës koncesionare
për ndërtimin dhe administrimin e impiantit
që do të trajtonte mbetjet urbane në Qarkun
e Elbasanit, me Ministrinë e Mjedisit, (atëherë,
autoriteti kontraktor). Një ditë më vonë, kompania
siguroi një shumë disa milionëshe (21,666
milionë euro) nga buxheti i shtetit për ndërtimin
e impiantit koncesionar, e cila, sipas kontratës,
korrespondonte me koston totale të investimit.
Ndërkohë, në zyrat e Ministrisë së Energjisë,
larg vëmendjes së publikut, po zhvillohej një
procedurë tjetër, nga i njëjti operator privat:
“Albtek Energy” po kërkonte ndërtimin e një
termocentrali nga trajtimi i mbeturinave në
Elbasan, pjesë e të njëjtit objekt - impianti i
përpunimit të mbeturinave (Incenerator).
Por këtë herë, me një praktikë të re, nëpërmjet
Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 1701, dt.
17.12. 2008 Vendimi (i zëvendësuar më pas
me një VKM tjetër, nr. 822, datë 7.10.2015),
përcaktoi procedurat për dhënien e autorizimeve
për ndërtimin, nëpërmjet financimit privat, të
objekteve të reja gjeneruese të energjisë që nuk
ishin objekte me koncesion. Grupi i rregullave
të zbatueshme që përcaktuan itinerarin për
marrjen e kësaj të drejte, nga sigurimi i operatorit
privat me autorizim paraprak deri në miratimin
përfundimtar të tij, ishte thelbi i këtij vendimi.
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VI REKOMANDIME
Në një kuptim, kjo procedurë reflektoi vullnetin Rekomandime për autoritetet
politik për të përshpejtuar procesin e partneritetit
dhe bashkëpunimit me subjektet private, duke • Autoritetet duhet të përmirësojnë pjesëmarrjen
shmangur pengesat e kërkuara nga procedurat
e publikut gjatë konsultimeve dhe dëgjimeve
e plota të koncesionit. Kështu, në përputhje
publike, veçanërisht në nivelet lokale, përmes
me këtë procedurë, në shkurt 2015, operatorit
eksplorimit të metodave më transparente,
“Albtek Energy” iu dha autorizimi paraprak për
të larmishme dhe novatore për rritjen e
ndërtimin dhe përdorimin e një termocentrali
informacionit dhe pjesëmarrjes publike.
nga trajtimi i mbeturinave në qytetin e Elbasanit,
pas procedurave të mëtejshme, drejt miratimit • Rekomandohet fuqimisht të punohet për
përfundimtar të këtij autorizimi. Duke ndjekur
të zhvilluar një procedurë të unifikuar për
një procedurë, relativisht të gjatë në kohë, në
konsultimet publike që mund të zbatohen
nëntor 2016, Këshilli i Ministrave, me propozimin
në mënyrë të barabartë dhe në të njëjtin
e Ministrisë së Energjisë, nëpërmjet Vendimit
standard në nivel lokal.
Nr. 792, i dha të drejtën “Albtek Energy” për të
ndërtuar dhe përdorur uzinën për prodhimin • Autoritetet duhet të forcojnë kapacitetet e
e energjisë nga trajtimi i mbetjeve urbane në
administratës publike në burimet njerëzore,
qytetin e Elbasanit.
njohuritë, aftësitë si dhe në pajisjet, shërbimet
dhe zgjidhjet e Teknologjisë së Informacionit.
Dy javë më vonë, palët nënshkruan kontratën.
Por, a është kjo kontratë e dytë një marrëveshje • Miratimi dhe kalimi i të gjitha ligjeve dhe akteve
për të njëjtin objekt, të njëjtin impiant, të
nënligjore të nevojshme për të transpozuar
kontraktuar dy vjet më parë, pjesë e kontratës së
plotësisht paketën e Legjislacionit të BE
koncesionit midis “Albtek Energy” dhe autoritetit
-së në Shqipëri për të siguruar akte ligjore
tjetër kontraktues, Ministrisë së Mjedisit? Ky
gjithëpërfshirëse dhe zbatimin e tyre.
është shqetësimi i ngritur nga kanali mediatik
investigativ “Porta Vendore”. Nëse i referohemi • Autoritetet qendrore duhet të synojnë që
faqeve të para të dy vendimeve, ndryshimi midis
agjencitë mjedisore të jenë funksionale dhe
tyre, në sytë e një lexuesi të pakujdesshëm, është
të pavarura brenda hierarkisë së institucionit
i pakapshëm - evidenton revista investigative.58
të tyre qendror.
Pavarësisht ndryshimit formal, thelbi mbetet i
njëjtë: ndërtimi i impiantit të mbeturinave dhe • Sugjerohet që Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
prodhimi i energjisë.
të krijojë një sistem të unifikuar për mbledhjen
e të dhënave në lidhje me menaxhimin e
mbeturinave, përdorimin e ujit dhe ruajtjen
e zonave me rëndësi natyrore. Kjo do t’u
mundësojë palëve të interesuara të hartojnë
plane dhe politika sipas tendencave dhe
bazuar në numrat dhe të dhënat e përditësuara.
• Vlerësimi vazhdimisht për situatën e mbrojtësve
të të drejtave të njeriut dhe veçanërisht
mbrojtësve të të drejtave mjedisore të
njeriut.
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Rekomandime për mbrojtësit e mjedisit dhe
mediat

• Mbrojtjen e të Dhënave dhe Informacionit
Personal, dhe gjithashtu duke marrë parasysh
çështjet gjyqësore.

• Organizatat e Shoqërisë Civile duhet të
vlerësojnë dhe monitorojnë vazhdimisht • Kanalet hetimore të medias duhet të
nivelin e zbatimit të legjislacionit mjedisor
intensifikojnë publikimin në lidhje me
si pjesë e aktiviteteve të tyre mbikëqyrëse.
krimin mjedisor dhe të bashkëpunojnë më
aktivisht me OJF -të mjedisore vendore dhe
• OShC duhet të kontribuojnë në mënyrë më
ndërkombëtare.
aktive në ndërgjegjësimin e qytetarëve në
përgjithësi, biznesit dhe komuniteteve të Rekomandime për komunitetin ndërkombëtar
synuara për të drejtat dhe përgjegjësitë
e tyre ndaj një mjedisi të pastër dhe të • Nevojitet më shumë mbështetje ndaj
shëndetshëm, përfitimet e reduktimit të
veprimeve të grupeve dhe organizatave
mbeturinave, ripërdorimin dhe riciklimin
mjedisore.
me fokus mbetjet nga letra/kartoni, qelqi,
alumini dhe plastika, menaxhimi i burimeve • Komuniteti ndërkombëtar duhet t’i japë
ujore dhe mbrojtja e cilësive të tyre mjedisore,
përparësi qasjes së bazuar në të drejtat e
mbrojtja, menaxhimi dhe përdorimi i llojeve
njeriut për çdo veprim dhe në axhendat e tij
dhe habitateve të egra natyrore në territorin
drejt mbështetjes së zhvillimit në Shqipëri.
shqiptar.
• OShC duhet të zhvillojnë kapacitetet e tyre
dhe të eksplorojnë rrugët e mbledhjes së
fondeve për të mbështetur më tej angazhimet
e Shqipërisë drejt mbrojtjes së mjedisit në
kuadër të procesit të aderimit në BE.
• OShC duhet të marrin në konsideratë
partneritetet me organet shtetërore në kuadër
të zbatimit të Konventës Aarhus në lidhje me
aksesin në informacionin mjedisor.
• Mbrojtësit e mjedisit, përfaqësuesit e mediave
dhe gazetarët duhet të përdorin të gjitha
mjetet ligjore në dispozicion për t’u ankuar për
mungesën e qasjes në informacionin publik,
duke përfshirë ankesat e intensifikuara tek
Komisioneri për
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1

Teksti i MSA -së mund të arrihet në internet në:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314911
2 Neni 108 “Mjedisi”.
3 Plani Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE)
është një dokument i qeverisë shqiptare, i cili
përgatitet në kuadër të procesit të integrimit të
Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ai përfshin
aktet ligjore të parashikuara të miratohen nga
institucionet shqiptare për një periudhë 3 vjeçare.
Këto akte përputhen me direktivat dhe rregulloret
e BE -së, si dhe standardet më të mira evropiane
dhe ndërkombëtare. Aktet ligjore të parashikuara
për përafrimin ndahen në 33 kapituj të “acquis”,
ku secili kapitull trajton një fushë të caktuar të
politikës së BE -së. Qasja në internet në dokument
mund të gjendet në: http://integrimi-ne-be.
punetejuter.gov.al/anetaresimi-ne-be/planikombetar-i-integrimit-pkie/
4 Kapitulli 27
5 Dokumenti i Punës i Stafit të Komisionit
Raporti Shqipëri 2020, Kapitulli 27, faqe 104,
i disponueshëm në: https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/sites/default/
files/albania_report_2020.pdf
6 Vizitoni faqen e internetit të institucionit në:
https://www.avokatipopullit.gov.al/en/list/
publications/rraporte-vjetore-2/
7 Raporti Vjetor i Avokatit të Popullit 2020, faqe 75,
në dispozicion në: https://www.avokatipopullit.
gov.al/media/manager/website/reports/
Raporti%20Vjetor%20i %20veprimtarise%20s
e%20i nstitucionit%20te%20Avokatit%20te%20
Popullit%20-%20viti%202020.pdf
8 Direktiva 2003/4/EC e Parlamentit Evropian dhe
e Këshillit e 28 janarit 2003 mbi qasjen e publikut
në informacionin mjedisor dhe shfuqizimin e
Direktivës së Këshillit 90/313/EEC - Fletore
Zyrtare L 041, 14/02/2003 P. 0026 - 0032 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0004&rid=9
9 Informacioni në lidhje me kuadrin ligjor për
mbrojtjen e mjedisit dhe të drejtat për informacion
mund të gjenden në internet në: https://turizmi.
gov.al/strategjia-e-mjedisit/

10 Ligji nr. 44/2019, datë 18.7.2019. Qasja e plotë në
Kodin Penal në gjuhën angleze mund të gjendet
në: https://euralius.eu/index.php/en/library/
albanian-legislation/category/10-criminal-code
11 Direktiva 2008/99/EC e Parlamentit Evropian
dhe e Këshillit e 19 Nëntorit 2008 mbi
mbrojtjen e mjedisit përmes ligjit penal në:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
12 Supra note 5, në 105.
13 U ratifikua përmes ligjit nr.8672, datë 26.10.2000,
në dispozicion në: https://qbz.gov.al/eli/
fz/2000/35/63169cd8-3ac1-4ba7-be8a57efbe2c6d77;q=LIG%20J%20Nr.8672,%20d
atë%2026.10.2000%20
14 Green 27 - Perspektiva alternative për përparimin
mjedisor - Negociatat e Shqipërisë në BE dhe
Kapitulli 27, Prill 2021, Faqja 13, në dispozicion në:
https://www.eden-al.org/images/Publikime/
GREEN27_Kendveshtrim_alternativ_i_progresit_
mjedisor.pdf
15 Neni 22 “1. Liria e shprehjes është e garantuar.
2. Liria e shtypit, radios dhe televizionit është
e garantuar. 3. Ndalohet censura paraprake e
mjeteve të komunikimit. 4. Ligji mund të kërkojë
dhënien e autorizimit për funksionimin e stacioneve
radio ose televizive”.
16 Neni 46 “1. Gjithkush ka të drejtë të organizohet
kolektivisht për çdo qëllim të ligjshëm. 2.
Regjistrimi i organizatave ose shoqatave në
gjykatë bëhet sipas procedurës së parashikuar
me ligj. 3. Organizatat ose shoqatat që ndjekin
qëllime antikushtetuese janë të ndaluara sipas
ligjit”.
17 Neni 47 “1. Liria dhe pjesëmarrja e paarmatosur në
tubimet paqësore janë të garantuara. 2. Tubimet
paqësore në sheshe dhe vende publike mbahen
në përputhje me ligjin”.
18 Qasja në tekstin e plotë të Kushtetutës në gjuhën
angleze në dispozicion në: https://euralius.eu/
index.php/en/library/albanian-legislation/
category/9-constitution
19 Neni 23 i Kushtetutës.
20 Neni 48 i Kushtetutës.
21 Neni 56 i Kushtetutës.
22 Shih nenin 59/2 të Kushtetutës.
33

23 Po aty.
24 Ligj nr.10 431, datë 9.6.2011, në dispozicion në:
https://qbz.gov.al/eli/fz/2011/89/86d38fdcdcf9-4e68-9d03-a5e191c91519;q=ligj%20per%20
mbrojtjen%20e %20mjedisit
25 Ligji nr. 119/2014 i disponueshëm në: https://
www.idp.al/freedom-of-information/?lang=en
26 Supra shënim 24.
27 Ligj nr 146/2014.
28 Ligj nr.10 440, datë 07.07.2011 i ndryshuar me
ligjin nr. 12/2015 dhe ligji nr.128/2020 datë
22.10.2020. Ky ligj është përafruar pjesërisht
me: - Direktivën 2011/92 / BE të Parlamentit
Evropian dhe të Këshillit, të datës 13 Dhjetor 2011,
“Për vlerësimin e efekteve të disa projekteve
publike dhe private në mjedis”, të ndryshuar.
Numri CELEX 32011L0092, Fletore Zyrtare e
Bashkimit Evropian, seria L, nr. 26, datë 28.1.2012,
f. 1–21.
29 Ligji Nr. 91 datë 28.02.2013. Ligji transpozon
Direktivën 2001/42/EC “Për vlerësimin e efekteve
të planeve dhe programeve të caktuara në
mjedis”.
30 Shqipëria ka ratifikuar Konventën Aharus dhe
raporton rregullisht për statusin e zbatimit të
saj. Për më shumë informacion vizitoni: https://
turizmi.gov.al/strategjia-e-mjedisit/
31 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 247 datë
30.04.2014. Ky vendim është një akt nënligjor
ligjor i Ligjit Nr. 10 440, datë 07.07.2011 “Për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (VNM)”. Vendimi
përcakton rregullore konkrete në përputhje
me kërkesat e Direktivës 85/337/EEC “Mbi
vlerësimin e efekteve të projekteve të caktuara
publike dhe private në mjedis”.
32 Komiteti Shqiptar i Helsinkit - Raport mbi
Situatën e Respektimit të të Drejtave dhe Lirive
të Njeriut në Shqipëri për vitin 2019, faqe 11, në
dispozicion në: https://ahc.org.al/wp-content/
uploads/2020/03/Raport-i-te-drejtave-tenjeriut-per-vitin-2019-_-KSHH.pdf
33 Vendimi nr. 1813 datë 02.05.2017 të Gjykatës
Administrative Tiranë.
34 Ballkan Insight - Shqipëria “Shkelje e Direktivës së
BE -së”; në dhënien e Kontratës së Hidrocentraleve,
15 shtator 2020, në dispozicion në: https://
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44

45

balkaninsight.com/2020/09/15/albaniabreached-eu-directive-in-awarding-hydropowerplant-contract/
Ligji nr. 8773 datë 23.04.2001, në dispozicion në:
https://qbz.gov.al/eli/fz/2001/23/d419b8a3b808-41d4-8ced-b5ad619ed4ca;q=ligji%20
%20nr.%20%208773,%20%20d atë%20%20
23.4.2001%20Për%20tubimet
Supra shënim 33, në faqen 14.
Ekonomisti - Ambientalistët shqiptarë po
bllokojnë një përrua digash, 31 korrik 2021, në
dispozicion në: https://www.economist.com/
europe/2021/07/31/albanian-environmentalistsare-blocking-a-torrent-of-dams
Ligji nr. 60/2016.
Agjencia për Mjedisin e Shqipërisë, e drejta për
informacion: http://akm.gov.al/informacione.
html#e_drejta_per_informin
Të dhëna nga 2019, të disponueshme në internet
në: http://akm.gov.al/assets/rregjistri-i-kerkesaveper-informacion-(shembull-i-mtm).pdf
Të dhëna nga viti 2020 dhe 2021, të disponueshme
në internet në: http://akm.gov.al/informacione.
html#e_drejta_per_informin
Porta Vendore: Prapa skenave të një kontrate të
dytë për Incineratorin e Elbasanit, në dispozicion
në: https://portavendore.al/2020/11/06/
prapaskenat-e-nje-kontrate-te-dyte-perinceneratorin-e-elbasanit/ Për informacion në
lidhje me kontratat dhe procedurat e inceneratorit
në Shqipëri referojuni pjesës V “Raste studimore”
më poshtë.
Për më shumë informacion vizitoni: https://exit.
al/en/2020/12/08/second-slapp-in-a-weekover-incinerator-scandal-articles/
Padia Strategjike Kundër Pjesëmarrjes Publike.
Shiko gjithashtu: https://birn.eu.com/newsand-events/birn-albania-faces-lawsuit-frompolitically-connected-businessman/
Birn Albania - Djegia: Si një shqiptar i lidhur
politikisht ndërtoi një perandori mbi mbeturinat, në
dispozicion në anglisht në: https://balkaninsight.
com/2020/09/28/the-incinerator-how-apolitically-connected-albanian-built-an-empireon-waste/

QENDRONI TË SIGURT DHEFLISNI HAPUR - STUDIM RAJONAL MBI POZICIONIN E MDMNJ

46 Qendra e Shoqatës së Avokatëve Amerikanë
për të Drejtat e Njeriut-Komunitetet nën Presion,
Qershor 2019, faqe 13-15, në dispozicion në:
https://www.americanbar.org/content/dam/
aba/administrative/human_rights/communitiesunder-pressure-albania-june-2019.pdf
47 Citizens Channel – “Duke rivlerësuar zonat e
mbrojtura, ambientalistët druhen se parqet do
të kthehen në vende ndërtimi”, 20 Mars 2021
- në dispozicion në: https://citizens-channel.
com/2021/03/20/rivleresimi-i-zonave-tembrojtura-ambientalistet-druhen-se-parqetdo-te-kthehen-ne-kantiere-ndertimi/
48 Qendra Mjedisore për Zhvillimin e Edukimit dhe
Rrjetëzimit, uebfaqe: https://www.eden-al.org/
index.php/en/
49 Po aty.
50 Kombet e Bashkuara, Asambleja e Përgjithshme,
Këshilli për të Drejtat e Njeriut, A/HRC/40/L.22/
Rev.1, 20 Mars 2019, në dispozicion në: https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/
G19/071/97/PDF/G1907197.pdf?OpenElement
51 Shih Kuvendin e Shqipërisë, “Rezoluta mbi
Njohjen dhe Mbështetjen e Veprimtarisë së
Mbrojtësve të të Drejtave të Njeriut në Promovimin
dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, Forcimi i
Sundimit të Ligjit dhe Konsolidimi i Demokracisë,
në dispozicion në: http://www.parlament.al/
Files/Projekte/20190306153612rezolute%20
per%20mbrojtjen%20e %20mbrojtesve%20
te%20te%20d rejtave%20te%20njeriut%20d
t%205.3.2019.pdf
52 Eco Albania-Fakti, i disponueshëm në: https://www.
ecoalbania.org/wpcontent/uploads/2017/07/
Brochure_fact-sheet_AKTIV.pdf
53 Po aty.
54 Supra note 47 në faqen 5.
5 5 “ Nd i k i m e t E ko n o m i ke të Nd ë r t i m i t të
Hidrocentraleve në Turizëm në Parkun Kombëtar
të Valbonës” Lauren Hanna (Universiteti i
Uashingtonit), 2017.
56 Reporter.al - Gjykata Supreme “pezullon” ndërtimin
e 2 HEC -eve të përfunduar në Valbonë, 21 korrik
2021, të disponueshme në: https://www.reporter.
al/gjykata-e-larte-pezullon-ndertimin-e-2hec-eve-te-perfunduara-ne-valbone/?fbclid

=IwAR0CyUjg37M6gZWJ-EKXMmcxZ95f48P
obAbkBQvqtQQQzzRLTe
57 Qendra e Burimeve të Biznesit dhe të Drejtave
të Njeriut - Shqipëri: Akuzat për favorizim dhe
korrupsion shkatërrojnë kontratat e mundshme
të landfilleve, 30 qershor 2021, të disponueshme
në: https://www.business-humanrights.org/en/
latest-news/albania-allegations-of-favouritismand-corruption-mire-potential-landfill-contracts/
58 Porta Vendore - Prapa skenave të një kontrate
të dytë për Incineratorin e Elbasanit, 6 nëntor
2020 - në dispozicion në: https://portavendore.
al/2020/11/06/prapaskenat-e-nje-kontratete-dyte-per-inceneratorin-e-elbasanit/
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Kantieri për asgjësimin e hirit I quajtur Jezero II Foto: Denis Zisko
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POZICIONI I MDMNJ NË BOSNJE DHE HERCEGOVINË
Autore: Nina Kreševljaković
I HYRJE
Analiza në kuadër të projektit “Qendroni të sigurt
dhe flisni hapur” u krye me qëllim të matjes së
nivelit të respektimit të të drejtave të njeriut në
lidhje me lirinë e shprehjes, organizimit dhe
tubimit paqësor në Bosnje dhe Hercegovinë
(BiH në kontekstin e mëtejshëm) nga aspekti
i aktivizmit mjedisor. BiH është e pasur me
burime natyrore dhe skena marramendëse të
natyrës, por standardet e mbrojtjes së mjedisit
nuk i plotësojnë standardet dhe pritshmëritë
evropiane. Si përgjigje ndaj situatës së përshkruar,
lëvizjet mjedisore në të gjithë vendin po forcohen
vitet e fundit, duke shkaktuar gjithashtu rritje
të presionit të publikut, investitorëve dhe
qeverisë në punën e aktivistëve mjedisorë.
Prandaj, kjo analizë do të përmbajë një kontroll
të legjislacionit të lidhur me BiH kundër parimeve
ndërkombëtare për të përcaktuar perceptimin
e aktivistit mjedisor për sigurinë personale,
vendin e tij/saj në shoqëri dhe për të identifikuar
mekanizmat shtetërorë të mbrojtjes nga sulmet
e mundshme të dhunshme dhe format e tjera
të abuzimit të cilat mund të ndodhin për shkak
të aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit. Përveç
analizës së legjislacionit, përvojat personale
të aktivistëve, organizatave të tyre, gazetarëve,
përfaqësuesve të komuniteteve lokale, avokatit
të të drejtave të njeriut në BiH dhe agjencive
policore u morën gjithashtu në konsideratë.
Pesëmbëdhjetë persona u intervistuan përmes
platformave dhe pyetësorëve online. Tetë
persona ishin të moshës 30-49 vjeç, shtatë
të tjerët ishin 50-69 vjeç. Grupi përbëhej nga
nëntë meshkuj dhe gjashtë femra, nga të cilët
dhjetë ishin me arsim të lartë, pesë me diploma
të shkollës së mesme.

Dymbëdhjetë persona janë aktivistë mjedisorë
të angazhuar në dymbëdhjetë organizata të
ndryshme jofitimprurëse (OJF në kontekstin e
mëtejshëm) në të gjithë BiH (Sarajevë, Bihać,
Banja Luka, Tuzla, Vitez, Jablanica, Konjic dhe
Travnik), një person është gazetar nga Sarajeva,
ndërsa nga pjesa e mbetur dy persona ishin
kryetarë të bashkësive lokale të Donji Kakanj
dhe Kruščica. Pyetësorët iu dërguan gjithashtu
Ombudsmanit të të Drejtave të Njeriut në BiH
dhe Ministrive të Brendshme të njësive të BiH
– Republikës së Serbisë (RS në kontekstin e
mëtejshëm) dhe Federatës së BiH (FBiH në
kontekstin e mëtejshëm). Kërkesat për qasje
në informacion dhe përgjigjet i bashkëngjiten
këtij dokumenti. Vlefshmëria e këtij raporti bëhet
nga ekologjiste e diplomuar Nataša Crnković,
Emina Veljović, juriste, Jelena Ivanić, profesore
e ekologjisë dhe mbrojtjes së mjedisit, Alma
Mirvić, MA në Menaxhim Shtetëror dhe Çështje
Humanitare, Amra Skramončin, MA Inxhinieri
për Mbrojtjen e Mjedisit.

II SFONDI DHE KONTEKSTI I VENDIT
BiH është e pasur me burime natyrore si pyje,
ujë (lumenj, liqene), minerale dhe diversitet
biologjik, por vetëm 2,28% e territorit të saj
është caktuar zyrtarisht si zonë e mbrojtur.
FBiH mbron 3,24%, ndërsa RS 1,30% të territorit
në lidhje me totalin territorial të BiH, ndërsa
standardet e BE rekomandojnë që secili vend
të mbrojë të paktën 30% të territoreve të tij1.
Me aparat shtetëror shumë të komplikuar, ku
BiH përbëhet nga 2 entitete, Federata e BiH
(me 10 kantone), RS dhe Distrikti Brcko (BD
në kontekstin e mëtejshëm), nivele të larta
të korrupsionit, siç përcaktohet nga indeksi
i perceptimit të korrupsionit Transparency
International2 çoi në dëmtime të pakthyeshme
në mjedisin e BiH. Pyjet që mbulojnë gjysmën
e territorit të BiH po shfrytëzohen vazhdimisht
në mënyrë të paligjshme3.
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Duke marrë parasysh që Ligji për Pyjet nuk ripërtëritshme të energjisë po planifikon ndërtimin
u miratua kurrë në FBiH (që përbën 51% të e termocentraleve të reja termale (TEC -e në
territorit të BiH), është shumë e vështirë të kontekstin e mëtejshëm), i cili bie ndesh me
vendoset një kontroll efektiv për të parandaluar planet e BE -së 6 për të zvogëluar të paktën
aktivitetet e përmendura të paligjshme. Nëse 40% të emetimeve të CO2 2 deri në vitin 2030
shteti impononte ndonjë aktivitet parandalues, dhe të arrijë neutralitetin klimatik deri në vitin
ai zakonisht zbatohej për personat e varfër që 2050. Me blloqet e reja të TEC -eve BiH me
nxirrnin në mënyrë të paligjshme lëndë drusore siguri nuk do të jetë në gjendje të ndjekë trendet
për përdorim personal, por jo për shoqëri të e BE -së ose t’u përmbahet direktivave të BE
mëdha shfrytëzuese të drurit.
-së. Fatkeqësisht, BiH është e famshme për
ajrin e saj jashtëzakonisht të ndotur në zona të
Për më tepër, ndërtimi masiv i hidrocentraleve caktuara urbane si Sarajeva, Tuzla, Zenica dhe
të vegjël (HEC në kontekstin e mëtejshëm) Banja Luka, sipas të dhënave IQAir 7, shoqëria
inkurajohet në të gjithë territorin e BiH nën që po ndjek cilësinë e ajrit në të gjithë botën.
justifikimin e “kalimit në burime të rinovueshme Arsyeja për ndotjen e madhe nuk është vetëm
të energjisë”. Pasojat e aktiviteteve të tilla industriale, por është zgjeruar me familjet
tashmë janë të mëdha, pasi shumë shtretër (ngrohje me qymyr dhe dru), trafik të dendur
lumenjsh dhe pyje u shkatërruan, duke zvogëluar dhe ndërtim urban të planifikuar dobët, i cili
kështu biodiversitetin dhe cilësinë e jetës së po pamundëson qarkullimin normal të ajrit në
personave që jetojnë në afërsi të HEC -eve të qytete. Siç është raportuar nga Banka Botërore
vegjël. Në të njëjtën kohë, përfitimet ekonomike në vitin 2019: “rreth 3,300 njerëz vdesin para
të komuniteteve lokale nga koncesionet e kohe çdo vit për shkak të ekspozimit ndaj
vogla të HEC -eve ishin minimale. Sidoqoftë, ndotjes së ajrit PM2.5 në ambient në BiH. Rreth
pronarëve privatë të HEC -eve në FBiH iu dhanë 16 përqind e kësaj barre shëndetësore bartet
çmime të privilegjuara për blerjen e energjisë nga Sarajeva dhe Banja Luka.8
elektrike që ata prodhuan - shumë më të larta
se ato të paguara për HEC -et e mëdha publike. Oazet e gjelbra në qytete zvogëlohen për të
Për më tepër, privilegji i përmendur rritet me siguruar më shumë hapësirë për ndërtimin
blerjet e garantuara të energjisë elektrike të e ndërtesave shumëkatëshe dhe objekteve
prodhuar nga HEC -e të vegjël për periudhën tregtare. Ndërtimi i planifikuar dobët në
prej 12 deri në 15 vjet 4. E njëjta situatë është në kryeqytetin e BiH parandaloi tashmë qarkullimin
RS me blerje të privilegjuara të garantuara të natyror të ajrit, i cili po bëhet gjithnjë e më i
energjisë elektrike të prodhuar prej HEC -ve ndotur çdo vit që kalon. Deponimi i paligjshëm
të vegjël për periudhën prej 15 vjetësh.5 Duke i mbeturinave në të gjithë vendin është një
vepruar në mënyrën e përshkruar, është e qartë çështje tjetër që kontribuon në problemet e
se autoritetet po favorizojnë pronarët privatë përmendura. Megjithëse planet për ndërtimin e
të HEC -eve në dëm të qytetarëve. Tarifat depozitimeve rajonale të mbeturinave sanitare
për burimet e rinovueshme, të cilat më pas u janë në fuqi, shumë qytete dhe qyteza nuk mund
përcillen investitorëve si stimuj për prodhimin të alokojnë burimet e nevojshme, ose ato po
e energjisë “së rinovueshme” mblidhen nga alokohen për aktivitete të tjera. Problemi kryesor
familjet përmes faturave të energjisë elektrike mjedisor me të cilin përballen qytetarët e BiH
dhe më pas përcillen tek investitorët privatë është se ky vend nuk po zbaton legjislacionin
si stimuj.
e miratuar, monitorimi i vazhdueshëm është
inekzistent, procedurat gjyqësore jashtëzakonisht
Nga ana tjetër, BiH e cila shpalli zyrtarisht të gjata dhe joefikase, ndërsa gjobat për krimet
gatishmërinë e saj për të nxitur burime të mjedisore janë shumë të ulëta 9.
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III KUADRI LIGJOR
Në vijim të legjislacionit garantohen dhe
rregullohen të drejtat e lirisë së shprehjes,
organizimit dhe tubimit paqësor në BiH:
Kushtetutat përkatëse të BiH dhe entitetet e
saj (FBiH dhe RS), Statuti i Distriktit Brcko, ligjet
për shoqatat publike (RS, ligjet kantonele në
FBiH dhe BD, 12 akte juridike gjithsej), ligje për
shoqatat dhe fondacionet (të BiH, FBiH, RS dhe
BD, 4 akte ligjore gjithsej), ligjet e shpifjes (FBiH,
RS, BD, 3 akte ligjore gjithsej), ligjet mbi lirinë
e aksesit në informacion (BiH, FBiH, RS, 3 akte
juridike gjithsej), ligjet për shkeljet kundër paqes
dhe rendit publik (kantonet, RS, BD, 10 akte
juridike gjithsej, 2 në proçes hartimi), dhe Ligji
për Ombudsmanin e të Drejtave të Njeriut të BiH.
Të drejtat e përmendura rregullohen shtesë nga
dokumentet ndërkombëtare të ratifikuara në
sistemin legjislativ të BiH: Konventa Evropiane
për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive
Themelore, Pakti Ndërkombëtar mbi të Drejtat
Civile dhe Politike, Deklarata Universale e të
Drejtave të Njeriut dhe Pakti Ndërkombëtar për
të drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore.
Neni II i Kushtetutës së BiH (Aneksi IV i Kornizës
së Përgjithshme të Marrëveshjes së Paqes në
BiH, Fletore Zyrtare nr. 25/2009 - Amendamenti
I) përcakton që BiH dhe të dy entitetet janë të
detyruara të sigurojnë nivelin më të lartë të të
drejtave të njeriut dhe lirive themelore të njohura
ndërkombëtarisht, duke përfshirë të drejtat në
lidhje me lirinë e shprehjes, organizimit dhe
tubimit paqësor. Ai gjithashtu deklaron se të
drejtat dhe liritë e përshkruara në Konventën
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut
dhe Lirive Themelore, dhe Protokollet e saj
zbatohen drejtpërdrejt në BiH dhe gëzojnë
përparësi mbi çdo legjislacion tjetër. I njëjti
nen shpall se të gjithë personat në territorin
e BiH kanë të drejtë të gëzojnë të drejtat e
njeriut dhe liritë themelore duhet të ushtrohen
pa diskriminim të çfarëdo lloji për sa i përket
racës, ngjyrës, seksit, gjuhës, fesë, opinionit
politik ose opinionit tjetër, origjinës kombëtare
ose shoqërore, pronësore, lindjes ose ndonjë
statusi tjetër.

Sipas legjislacionit për lirinë e qasjes në
informacion (të BiH10, FBiH11 dhe RS12), të gjithë
personat fizikë dhe juridikë kanë të drejtë të
kenë qasje në informacionin që posedojnë
autoritetet publike13. Qasja në informacion
mund të mohohet në rastet kur ekzistojnë
përjashtime të provuara, siç është rasti me
fushëveprimin e punës së institucioneve publike,
informacionin konfidencial tregtar ose rastet
e mbrojtjes së privatësisë14. Sidoqoftë, edhe
kur përcaktohen përjashtimet, institucionet
publike janë të detyruara të testojnë interesin
publik dhe të marrin parasysh të gjitha lehtësitë
dhe dëmet që mund të lindin në këtë çështje
15
. Autoritetet publike janë të detyruara të
paraqesin informacionin e kërkuar brenda 15
ditëve. Nëse kërkuesi nuk është i kënaqur me
informacionin e dorëzuar, mund t’a paraqesë
apelin në shkallën e dytë16. Në praktikë, aksesi
në informacion është shpesh i kufizuar për arsye
ligjore të dyshimta, siç është praktika e kërkimit
të shpjegimit për përcjelljen e kërkesës për
qasje në informacion, vendosja e përjashtimeve
pa testuar interesin publik, etj.
Shoqata, siç përcaktohet nga legjislacioni për
shoqatat dhe fondacionet (4 akte ligjore 17),
përshkruhet si çdo formë e bashkimit vullnetar
të personave të shumtë fizikë ose juridikë
me qëllim përmirësimin dhe arritjen e një
interesi ose qëllimi të caktuar të përbashkët në
përputhje me Kushtetutën dhe Ligjin, qëllimi
themelor i të cilit nuk është të arrijë përfitime
në proces. Shoqatat janë të lira të përcaktojnë
në mënyrë të pavarur qëllimet dhe aktivitetet e
tyre të cilat nuk mund të bien ndesh me rendin
kushtetues të BiH, FBiH, RS ose BD, ose të jenë
të drejtuara drejt ndryshimit të dhunshëm të
rendit kushtetues dhe nxitjes së urrejtjes ose
diskriminimit kombëtar, racor, fetar i cili është
i ndaluar me Kushtetutë dhe ligji. Sa i përket të
drejtave të OJF -ve dhe shoqatave, ato kryesisht
zbatohen në përputhje me Ligjin.

39

Problemi me këtë çështje janë procedurat e
tepërta dhe burokracia e kohëzgjatja e nevojshme
për të përfunduar regjistrimin. Për më tepër,
Ligji parashikon tarifa që shoqatat duhet të
mbulojnë për t’u regjistruar. Nëse konsiderojmë
se shoqatat janë jofitimprurëse, kjo mund të
përfaqësojë një pengesë.
Liria e tubimit rregullohet me 12 Ligje për Tubimin
Publik në BiH18. Janë miratuar 10 ligje shtesë
për Paqen dhe Rendin, ndërsa 2 ligje kantonale
nuk janë të disponueshme në internet. Ligji
në Kantonin Posavina me siguri është duke u
hartuar19. Legjislacioni i përmendur nuk është
harmonizuar plotësisht pasi dolën disa dallime
në përkufizimet e tubimit publik, mënyrën e
raportimit të tubimeve tek autoritetet, afatet,
ndalimet, përdorimin e mjeteve juridike, etj.
Ekzistojnë gjithashtu disa mospërputhje në
lidhje me standardet ndërkombëtare. “Ligjet
për tubimet publike janë shpesh të paqarta,
ndërsa ministritë kompetente i konsiderojnë
njoftimet e tubimeve publike si kërkesa për
miratime për tubime, gjë që është në kontrast
me përcaktimet ndërkombëtare”20. Sistemi i
shpalljes së tubimeve është mjaft kompleks,
kufizimet në lidhje me vendndodhjen e tubimeve
ekzistojnë pasi vendi duhet të jetë “i arritshëm”
dhe “i përshtatshëm” i cili mund të rezultojë në
kufizim të pajustifikuar të së drejtës për tubim
paqësor.
“E drejta për tubim paqësor, si në FBiH, Rajonin
Brčko dhe RS, mund të kufizohet për të mbrojtur
rendin kushtetues, shëndetin publik, lirinë
dhe të drejtat e të tjerëve, përfshirë “moralin
public” në RS”21 Për më tepër, ka 3 ligje që
dështuan të përshkruajnë mjete juridike ose
mundësi ankimi ndaj vendimeve për ndërhyrjen/
ndalimin e tubimeve publike: “Në kontrast
me shumicën e ligjeve për tubimet paqësore
në BiH, ligjet e Kantonit Posavina, Kantoni 10,
Kantoni Una Sana, Kantoni Tuzla dhe Kantoni
Bosnje-Podrinje përcaktojnë mundësinë për të
apeluar ndaj vendimit të autoriteteve publike
për ndalimin e tubimit.22 Zakonisht roli i policisë
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në tubimet e vogla që nuk lidhen me partitë
politike është i një rëndësie të madhe. Policia
lejohet të përdorë forcë vetëm në rastet e një
nevoje ekstreme. Sipas të gjitha ligjeve, duke
përjashtuar Ligjin për Grumbullimet Publike të
Kantonit Hercegovinë-Neretva, është përcaktuar
që organizatori mban detyrimin për të ruajtur
qetësinë dhe rendin publik.
Ekzistojnë tre ligje për shpifjen23 që rregullojnë
përgjegjësinë qytetare për dëmet e shkaktuara
në reputacionin e një personi fizik ose juridik
duke shpallur deklarata të pavërteta dhe duke
identifikuar subjektet e përmendura te palët
e treta. Qëllimi përfundimtar i rregullimit të
përgjegjësisë qytetare është arritja e së drejtës
për lirinë e shprehjes si një nga gurët e themelit të
shoqërive demokratike, veçanërisht në çështjet
me interes politik dhe publik. Legjislacioni pas
kësaj synon të sigurojë parimet themelore të
lirisë së shprehjes. Sidoqoftë, sipas Raporteve
të Vendeve mbi Praktikat e të Drejtave të Njeriut
në BiH të hartuara nga Departamenti Amerikan
i Shtetit, ligjet në BiH po sigurojnë standarde
të larta të së drejtës për lirinë e shprehjes, por
zbatimi joadekuat i ligjeve po prodhon kufizime
të caktuara për lirinë e medias.24
Së fundmi, vlen të përmendet edhe legjislacioni
për Ombudsmanin e të Drejtave të Njeriut
në BiH, i cili përcakton ombudsmanin si një
institucion të pavarur të krijuar për të promovuar
praktikat e mira të qeverisjes, sundimit të ligjit
dhe mbrojtjen e lirive të personave fizikë dhe
juridikë. Ky institucion është i detyruar të marrë
parasysh rastet që lidhen me funksionimin e
dobët të institucioneve publike dhe shkeljet e
të drejtave dhe lirive të njeriut të kryera nga çdo
institucion shtetëror. Avokati i Popullit vepron
pas marrjes së ankesës ose sipas detyrës
zyrtare dhe është i autorizuar të kryejë hetime
dhe të këshillojë masa individuale dhe/ose të
përgjithshme.
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IV SULMET, NGACMIMET DHE KUFIZIMET
Mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe gazetarët
në BiH shpesh përballen me presion të ndryshëm
nga publiku dhe autoritetet. Sipas raportit të
Front-Line Defenders, ngacmimet gjyqësore,
akuzat e rreme, fushatat e shpifjeve të ndjekura
nga kërcënime anonime në internet, gjuhë
urrejtjeje dhe telefonata kërcënuese shpesh
përdoren nga autoritetet dhe aktorët jo-shtetërorë
për të frikësuar mbrojtësit e të drejtave të
njeriut me qëllim që të minojnë punën e tyre
paqësore dhe legjitime.25 Sipas hulumtimit brenda
analizës së përmendur, mund të konkludojmë
se aktivistët e mjedisit vazhdojnë në aktivitetet
e tyre pavarësisht presioneve të shumta.
Aktivistët mjedisorë u intervistuan për qëllimet e
kësaj analize. Ata janë aktivë në OJF të ndryshme
nga e gjithë BiH, 12 nga 15 të intervistuar që
punojnë në parandalimin e ndërtimit të HEC
-eve/mbrojtjen e lumenjve, 4 të intervistuar
që punojnë në çështjet e ndotjes së ajrit, 5 të
intervistuar që punojnë në ndotjen e tokës, 6
të intervistuar që punojnë për të parandaluar
shpyllëzimin, 4 të intervistuar që punojnë në
mbrojtjen e kafshëve të egra, 3 të intervistuar
që punojnë në mbrojtjen e hapësirave publike
urbane, pronës, etj. Një gazetar, Presidenti
i komunitetit lokal Donji Kakanj, Presidenti
i komunitetit lokal Kruščica, Institucioni i
Ombudsmanit për të Drejtat e Njeriut në BiH
dhe përfaqësues të Ministrive të Brendshme
të FBiH dhe RS u intervistuan për qëllimet e
kësaj analize (bashkangjitur këtij raporti janë
përgjigjet e pyetësorit).

50% mendojnë se janë sulme personale në
rrjetet sociale dhe fushata shpifjeje, për 30%
janë kërcënime anonime, fjalime urrejtje, thirrje
telefonike kërcënuese, për 20% është dhunë
fizike, shkelje e pronës, ndërsa 10% mendon se
është presion kolegësh ose mbikëqyrës. Për
më tepër, 90% e të intervistuarve mendojnë se
perceptimi publik për aktivistët mjedisorë është
përgjithësisht pozitiv, ndërsa 70% mendojnë
se njerëzit kanë besim në aktivizmin mjedisor.
80% ishin të ekspozuar ndaj presioneve të
kompanive private të përfshira në projektet që
u kundërshtuan nga mbrojtësit e mjedisit, 50%
deklaruan se presioni ishte ushtruar edhe mbi
anëtarët e familjeve të tyre ose miqtë e ngushtë.
Lidhur me sulmet e kryera nga anëtarët e
publikut për shkak të aktivizmit të tyre mjedisor,
40% e të intervistuarve raportuan se kishin një
përvojë të tillë. 70% deklaruan se autoritetet
publike nuk po ofrojnë mbështetje për punën
e tyre, ndërsa 60% iu nënshtruan presionit nga
autoritetet zyrtare. Të gjithë të intervistuarit
ranë dakord se e drejta për të krijuar shoqata
nuk respektohet/zbatohet plotësisht në BiH.
Lidhur me kërkimin e miratimeve për protesta,
vetëm 20% e ushtruan këtë të drejtë, ndërsa
80% thanë se policia nuk u përpoq t’i pengonte
ata të bënin punën e tyre. 10% u përballën me
akuza administrative ose penale për shkak të
aktivizmit të tyre. Të gjithë të intervistuarit ndjehen
të lirë të shprehen dhe nuk janë autocensurues,
ndërsa 30% mendojnë se liria e medias është
e kufizuar. 80% përjetuan refuzim/kufizime kur
u përpoqën të kenë qasje në informacion.26

Lidhur me opinionet e përgjithshme mbi
kufizimet dhe sfidat me të cilat përballen të
intervistuarit/aktivistët në kapacitetet e tyre
si mbrojtëse të të drejtave të njeriut, 60% (9
të intervistuar) e konsiderojnë veten të lirë në
punë, 20% nuk ndihen të lirë ose ndihen të
kufizuar, ndërsa 20% ndihen të kufizuar për të
ekzekutuar aktivitetet e tyre. 90% mendojnë se
sfida më e madhe në punën e tyre është ndalimi
i paligjshëm i qasjes në informacion, për 60%
kjo është burokraci dhe presion nga qeveria,

Z. Indir Melić, një aktivist nga Travnik (OJF Klub
sportskih ribolovaca/klubi i peshkatarëve sportiv),
Sabina Nikšić, gazetare nga Sarajeva, Oliver
Arapović, një aktiviste nga Mostar (President
i OJF së komunitetit lokal Donji Kakanj dhe
Denis Žiško, një aktivist nga Tuzla (OJF Centar
za ekologiju i energiju/Qendra për Ekologji dhe
Energji) deklaroi se sfidat kryesore të punës
së tyre qëndrojnë në qëndrimin e qeverisë
(ve) ndaj qytetarëve, proceset e ngadalta
administrative, përjashtimin e qytetarëve nga
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proceset vendimmarrëse dhe refuzimet për
qasje në informacionin e nevojshëm.

kurrë punë në komunitetin e saj lokal, gjë
që përfundimisht u vërtetua pasi të gjithë
punëdhënësit refuzuan kërkesat e saj për punë.
L i d h u r m e p r o c e d u r a t p e n a l e d h e Viktor Bjelić, një aktivist nga Banja Luka (OJF
administrative proceset kundër aktivistëve Centar za životnu sredinu/Qendra për Mjedisin)
dhe qytetarëve, Mika Tibold, Presidente e tha se ai ishte fyer në shumë raste për shkak të
komunitetit lokal Kruščica deklaroi se ajo ishte aktivizmit të tij, kryesisht i karakterizuar si një
akuzuar dhe sanksionuar për veprën penale pasi person në listën e pagave të huaja, që do të thotë
parandaloi investitorët nga hyrja e paligjshme në tradhtar dhe lobist për interesat e shoqërive të
pronësinë e tokës ku ishte planifikuar ndërtimi i huaja dhe organizatat. Në një rast ai u sulmua
HEC -eve të vegjël. Leja e ndërtimit për rastin e fizikisht nga investitori. Sipas Ibrahim Turak, një
përmendur u anulua nga gjykata, që do të thotë aktivist nga Konjic (OJF Pusti me da tečem/Lë
se investitorit iu ndalua të fillonte ndërtimin, të rrjedhë), anëtarët e shoqatës së tij morën
por policia i neglizhoi këto fakte dhe e akuzoi kërcënime të hapura për padi disamilionëshe,
aktivistin për veprën penale, e cila rezultoi në konfiskim të pronës, kërcënime se investitorët
procedim gjyqësor. Naza Spahić, një aktiviste do të “dërgonin” forca speciale të policisë për t’u
nga Jablanica (OJF Za Doljanku/Për Doljanka) përballur me aktivistët, etj. Sipas Raporteve të
theksoi se ajo ishte paditur së bashku me Departamentit Amerikan të Shtetit për Praktikat
kolegët e saj për protestën që ajo organizoi e të Drejtave të Njeriut: Bosnje dhe Hercegovina,
kundër ndërtimit të një HEC -i të vogël në lumin “bashkëpunimi midis qeverisë dhe organizatave
Doljanka në Jablanica, edhe pse protesta nuk të shoqërisë civile në nivelet shtetërore dhe
pengoi punimet ndërtimore.
të njësive mbeti i dobët, ndërsa mbështetja
e qeverisë për organizatat e shoqërisë civile
Rijad Tikveša, aktivist nga Sarajeva (OJF Ekotim/ mbeti jo transparente, veçanërisht në lidhje
EcoTeam) ka përjetuar presion nga autoritetet me ndarjen e fondeve.”27
dhe investitorët në rastin kur ai ishte i ekspozuar
ndaj dhunës fizike dhe kërcënimeve me vdekje, Disa të intervistuar deklaruan se kishin situata
ndërsa policia nuk ndërmori asnjë veprim për të ku policia refuzoi të miratojë tubimin paqësor.
hetuar raportet e tij. Alma Midžić, një aktiviste nga Indir Melić tha se shoqata e tij njoftoi një protestë
Bihać (OJF Crvena/Red) iu nënshtrua fyerjeve paqësore në lumin Ugar në stacionin policor
që u karakterizuan si dhunë gjinore drejtuar asaj Travnik, e cila ishte menduar të ndodhte më
si aktiviste (se ajo ishte histerike, radikale, etj.). 30 shtator 2020 me qëllim të parandalimit të
Ajo u detyrua të largohej nga Bihać për shkak lëshimit të lejeve për ndërtimin e HEC -eve
të aktivizmit të saj dhe ndjeu një presion të të vegjël. Në ditën e protestës, ai u ftua në
madh nga manjatët lokalë. Amir Variščić, një stacionin policor Travnik dhe mori Vendimin
aktivist nga Konjic (OJF Zeleni Neretva/Neretva i cili ndaloi protestën paqësore. Arsyeja pas
e Gjelbër) pohoi se disa anëtarë të shoqatës së ndalimit ishte se protestat “mund të çojnë në
tij u kërcënuan dhe u paditën për shpifje për trazira”. Vendimi gjithashtu përmbante urdhra
shkak të aktiviteteve të tyre kundër ndotjes që organizatorët duhet të informojnë publikun
industriale, ndërsa ai personalisht u sulmua se protesta është ndaluar dhe të heqin të gjitha
fizikisht nga investitori vetëm për ndjekjen e postimet nga rrjetet sociale në lidhje me të. Rijad
rastit të nxjerrjes së paligjshme të rërës nga Tikveša tha se policia e pengoi shoqatën e tij
Neretva. Policia u ka shërbyer autorëve me të organizonte protesta paqësore për shkak
kallëzime për shkelje. Maida Bilal, një aktiviste të sigurisë së organizatave ndërkombëtare.
nga Kruščica (NVO Eko Bistro/Qartësia Eko) Policia gjithashtu e pengoi atë të merrte pjesë
deklaroi se ishte kërcënuar se nuk do të gjente në seancën publike në një rast.
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Lidhur me lirinë e medias, të intervistuarit
mendojnë se media kryesisht është ose e
themeluar ose në pronësi të partive politike
(si Partia për BiH - Dnevni Avaz). Marrëdhënia
midis partive politike dhe mediave nuk duhet
të jetë e drejtpërdrejtë, por gjithashtu mund
të mbështetet në faktin se media komerciale
varet nga reklamuesit. Prandaj, shumë tema
të raportimit të mediave mund të bëhen një
çështje e perceptuar si e ndjeshme, për shembull
vënia në dyshim e privatizimit në BiH.
Qasja në informacion është e ndërlikuar edhe
pse Ligji përcaktonte afate dhe përjashtime për
paraqitjen e kërkesave për liri të informacionit.
Shumica e të intervistuarve u përballën me
probleme me marrjen e informacionit në një
afat ligjor prej 15 ditësh dhe arritën të marrin
informacion vetëm pas paraqitjes së ankesave,
të cilat zgjatën për një periudhë të zgjatur. Siç
pohojnë të intervistuarit, qasja në informacion
shpesh refuzohet pa asnjë bazë dhe me qëllim
të ngecjes së procesit dhe keqinformimit të
publikut.
Lidhur me Avokatin e Popullit për të Drejtat e
Njeriut në BiH dhe punën e tyre me aktivistë
mjedisorë, të intervistuarit theksuan se
Departamenti për të Drejtat Ekonomike, Sociale
dhe Kulturore është i detyruar të ndjekë çështjet
në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Avokati i Popullit
për të Drejtat e Njeriut gjithashtu merret me
çështjet e aksesit në informacion dhe ankesat në
lidhje me çështjet mjedisore. Avokati i Popullit
nuk i mori parasysh çështjet e përgjegjësisë
qeveritare në lidhje me aktivistët dhe çështjet
e realizimit të të drejtave të aktivistëve, por
siguroi Raportin Special mbi të Drejtën për
Tubim Paqësor. Raporti thekson se Avokati i
Popullit për të Drejtat e Njeriut regjistroi dy raste
të procedurave jashtëzakonisht të ngadalta
me dhënien e Vendimit për përcaktimin e
rrugëve të protestës, i cili në një rast rezultoi
në pamundësinë për t’iu përmbajtur afateve
të përcaktuara ligjërisht për organizimin e
protestës.

Si pasojë, kjo rezultoi në tërheqjen e një kërkese
proteste të paraqitur në Kantonin e Ministrisë
së Brendshme të Sarajevës. Në rastin tjetër që
ndodhi në vitin 2017, Avokati i Popullit për të
Drejtat e Njeriut veproi sipas detyrës zyrtare
në lidhje me ngjarjet në Kruščica, komuna
Vitez në lidhje me përdorimin e tepruar të
forcës nga policia e Kantonit të Bosnjës së
Mesme, në kontekstin e së drejtës për tubim
paqësor.28 Vërejtjet e përgjithshme të Avokatit
të Popullit ishin se komunikimi i nevojshëm i
institucioneve publike me aktivistët mjedisorë
nuk ishte vendosur dhe se kjo duhet të korrigjohet.
Përveç miratimit të një numri të madh të ligjeve
në BiH, politikat në këtë fushë ende nuk janë
përcaktuar qartë, gjë që mund të bëhet problem
kur respektohen ose zbatohen detyrimet nga
legjislacioni ndërkombëtar. Sfidat me të cilat
përballen aktivistët janë të shumta dhe kryesisht
pasqyrohen në problemet kur përpiqen të kenë
qasje në informacion, premtime të rreme të
qeverisë se do të trajtohen çështje të caktuara
me rëndësi jetike mjedisore, etj. Zbatimi i
premtimeve është shpesh i vonuar, autoritetet
po japin përgjigje të papërshtatshme, etj.
Ministria e Brendshme e FBiH theksoi se ata kurrë
nuk kishin një shans për të krijuar bashkëpunim
me aktivistët e mjedisit, prandaj ata nuk mund
t’i përgjigjen pyetjeve për këtë çështje në
pyetësor. Ministria e Brendshme e RS deklaroi
se ata po kryejnë detyrat zyrtare në përputhje
me Ligjin dhe ndërmarrin masa dhe veprimtari
nga fushëveprimi i tyre i autoritetit në rast se
konfirmojnë dyshimin e arsyeshëm se dikush
ka kryer një kundravajtje penale ose krim, duke
mos pasur parasysh në proces ndonjë status
politik, anëtarësimi në çdo grup apo organizatë
shoqërore, me respektimin e fortë të parimeve
të ligjshmërisë dhe objektivitetit.

43

V RASTET-STUDIMORE

HEC -i i vogël “Zlate” prej 4,52 MW me kapacitet
të instaluar u ndërtua në lumin Doljanka, në
fshatrat Jelačići dhe Zlate, komuna Jablanica, të
vendosura në Kantonin Hercegovinë-Neretva,
FBiH. Lumi Doljanka po strehon një specie
endemike të troftës të quajtur Glavatica (lat.
Salmo marmoratus), e cila është e rrezikuar në
mënyrë kritike në BiH, lumi Doljanka futet në
Regjistrin e trashëgimisë natyrore të Kantonit
Herzegovina-Neretva. Lumi dhe kanioni i
tij është planifikuar të përfshihet në Parkun
Kombëtar Prenj-Črsvrsnica-Čabulja-Vran, por
mbrojtja e zonës e cila mund të jetë krenaria
kombëtare dhe burimi i të ardhurave për të
gjithë rajonin është shumë vite me vonesë.
Shoqëria EKO-VAT doo nga Jablanica ka marrë
të gjitha lejet e nevojshme të ndërtimit për
HEC-et e vegjël Zlate, por mënyra e marrjes
së lejes ishte ligjërisht e diskutueshme që në
fillim.29 Deri në fund të vitit 2018, Shoqata e
Qytetarëve “Za Doljanjku/Për Doljanka” u formua
si OJF dhe u përpoq të ruante lumin Doljanka
dhe të parandalonte ndërtimin e HEC -eve të
vegjël Zlate dhe Pačići. Anëtarët e shoqatës
së përmendur, sipas aktivistit Naza Spahić,
organizuan protesta, tubime publike, dëgjime
publike, etj. Të gjitha aktivitetet u realizuan pa
vështirësi serioze. Sidoqoftë, investitori paditi
Presidentin dhe Zëvendëspresidentin e Doljankës
për riparimin e dëmeve, me kërkesë dëmi prej
10.067,85 BAM, për shkak të pjesëmarrjes së
tyre në protestat kundër ndërtimit të HEC -it të
vogël Zlate i cili u mbajt në pronën e investitorit
dhe dyshohet se shkaktoi dëme materiale
pasi ndërtimi duhej të ndalohej për 15 minuta
derisa të mbërrinte policia për të shpërndarë
qytetarët e mbledhur (15 persona). Sipas Naza
Spahić, kjo padi përfaqësonte një shembull
klasik të taktikave të testuara të përdorura për
të trembur dhe penguar komunitetin lokal nga
lufta e tyre për lumin.
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Meqenëse shumica e anëtarëve të Shoqatës Za
Doljanku nuk janë të punësuar ose marrin rroga
shumë të vogla, procedura të tilla gjyqësore
po ushtrojnë presion ekonomik shtesë mbi
aktivistët. Për fat të mirë, gjatë korrikut 2019,
Gjykata Komunale në Konjic refuzoi akuzat, të
cilat inkurajuan aktivistët që nuk e ndërprenë
luftën e tyre për lumin Doljanka deri më sot.
Sidoqoftë, në 3 vitet e fundit, sipas aktivistëve,
ata morën një varg kërcënimesh me vdekje
nga manjatët lokalë dhe personat që lidhen
drejtpërdrejt me investitorin. Disa nga kërcënimet
u morën përmes rrjeteve sociale dhe disa në
rastet e vizitave të aktivistëve në lumin Doljanka
të shkatërruar. Autorët përdorën profile të rreme
të rrjeteve sociale për të lëshuar kërcënime me
vdekje. Për më tepër, gjatë vizitave të aktivistëve
në lumë, personeli i sigurisë që punonte në
HEC të vegjël iu afrua atyre i shoqëruar nga
qentë dhe i kërcënoi se do t’i hidhte në lumë.
Lufta për ruajtjen e lumit Doljanka është ende
në vazhdim edhe pse presioni mbi aktivistët u
zvogëlua në periudhën e kaluar, meqë ndërkohë
përfundoi ndërtimi i një HEC -i të vogël.

Ndertimi I Projektit Mini Hidroenergjitik mbi lumin Doljanka Foto: I panjohur

Rast Studimor I - Doljanka
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Rast Studimor II- Jezero II
Termocentrali Tuzla, në pronësi të Elektroprivreda
BiH zotëron një vend depozitimi të mbeturinave
dhe hirit të quajtur Jezero II. Është në afërsi të
drejtpërdrejtë të Qytetit të Tuzlës (selia e Kantonit
Tuzla në FBiH). Aktivitetet në sit dhe mirëmbajtja e
tij shpesh bëhen në rrethana shumë të dyshimta
dhe të dyshimta30, pasi vendi u përdor për të
asgjësuar asbestin kancerogjen, i cili është
në kundërshtim me Ligjin për Menaxhimin
e Mbetjeve të FBiH. Gjithashtu, depozitimi i
mbeturinave ishte një vend i punimeve shtesë të
paligjshme të ndërtimit në digë e cila u ndërtua
për të parandaluar kullimin e ujit në zonat e
banuara përreth. Meqenëse ky ishte rasti i
ujërave të zeza jashtëzakonisht të kontaminuara
dhe të rrezikshme, të cilat po drenohen dhe
po arrijnë në rrjedhat nëntokësore të ujërave
përmes kullimit, ai paraqet rrezik ekstrem për
popullatën vendase të lidhur me ujësjellësin e
qytetit. Prandaj, është urgjentisht e nevojshme
të parandalohen të gjitha punimet në vendin
ekzistues të depozitimit të mbeturinave, në
përputhje me lejet e lëshuara si mjedisore,
ndërtimore, urbane, etj. Sipas deklaratave të
aktivistit Denis Žiško, TEC Tuzla ekzekutoi punimet
në vendin e depozitimit të mbeturinave pa lejet
e nevojshme, të cilat mund të jenë shumë të

rrezikshme pasi punimet nuk po ekzekutohen
në një mënyrë të caktuar. Kjo bëri që aktivistët
nga Tuzla të angazhoheshin në parandalimin e
aktiviteteve të përmendura ilegale të TEC Tuzla,
duke rezultuar në shumë procedura gjyqësore
kundër lejeve të lëshuara në vitet e fundit. Në
fillim aktivistët iu nënshtruan presionit nga
ministria e autorizuar e cila kërkoi tërheqjen
e të gjitha akuzave ose OJF -ja që i paraqiti
ato do të paditej. Presioni ishte pjesërisht i
suksesshëm pasi disa aktivistë më pas vendosën
të ndërpresin aktivitetet e tyre në këtë rast, por
aktivistët e mbetur ishin shumë këmbëngulës
dhe në bashkëpunim me OJF -të e tjera nga
BiH, arritën të ngrinin padi kundër të gjitha
lejeve ligjërisht të dyshimta. Rrjedhimisht, sipas
aktivistëve, ata morën kërcënime me vdekje,
gjuhë urrejtjeje në rrjetet sociale, qasja në
informacion u mohua, dhuna fizike u ekzekutua
dhe telefonat e tyre u përgjuan. Megjithëse
një aktivist raportoi kërcënime me vdekje dhe
dhunë fizike, Zyra e Prokurorit të Tuzlës dhe
policia nuk arritën të fillojnë ndonjë veprim të
përshtatshëm. Aktivistët janë ende duke punuar
në këtë rast me më pak presion se më parë.
Ministria e autorizuar nuk kërcënon të ngrejë
më padi dhe nuk ka më kërcënime me vdekje
dhe dhunë fizike.

Kantieri për asgjësimin e hirit I quajtur Jezero II
Foto: Denis Zisko
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Rast Studimor III- Hastahana
Gjatë vitit 2018, Kantoni Sarajevë mbajti dëgjimin
publik në lidhje me konvertimin dhe ndryshimin
e përdorimit të parkut qendror Hastahana. Draft
Vendimi për ndryshimet në planin e shtrirjes
së parkut të qytetit Hastahana u përgatit në
vitin 2019. Plani ishte të ndërtohej një qendër
biznesi në territorin e parkut të përmendur, e
cila përsëri do të shqetësonte një vend tjetër
të rrallë të gjelbër në qendër të qytetit. Sipas
Institutit Kantonal për Mbrojtjen e Trashëgimisë
Kulturore dhe Natyrore, e gjithë zona nëse
Hastahana është një vend arkeologjik potencial
ku kërkohet të sigurohen kushte për të kryer
gërmime arkeologjike. Qytetarë të shumtë,
gazetarë, aktivistë, parti politike, Avokati i Popullit
për të Drejtat e Njeriut në BiH dhe shumë
të tjerë iu bashkuan kauzës për të shpëtuar
Hastahana. Dëgjimi publik u organizua gjatë
vitit 2018 dhe nuk arriti të përmbushë kriteret
ligjore 31 pasi ishte organizuar në një hapësirë
shumë të ngushtë e cila i pengonte qytetarët
që ta ndiqnin atë.

Komentet e publikut nuk u konsideruan në
mënyrë adekuate ndërsa një turmë e madhe
në objektin e dëgjimit me gojë parandaloi çdo
diskutim serioz. Avokati i Popullit për të Drejtat
e Njeriut kontaktoi institucionet e autorizuara,
por komentet e tij u injoruan. Qytetarët dhe
aktivistët vunë në dukje proceset ilegale në
shumë raste, por u gjendën nën sulmet personale
drejtpërdrejt dhe në rrjetet sociale, gjë që u
konfirmua nga të intervistuarit Alma Midžić dhe
Sabina Niksić. Sipas deklaratës së Sabina Niksić,
situata ndryshoi me zgjedhjen e qeverisë së
re komunale duke zëvendësuar atë të vjetër
në zgjedhjet e fundit lokale në BiH. Qeveria e
mëparshme modeloi dhe u përpoq të zbatonte
ndryshimet në strukturën e parkut, gjë që bëri
që shumë aktivistë të luftonin pasi autoritetet
e mëparshme dështuan të siguronin qasje në
informacion dhe refuzuan të gjitha kërkesat. Me
ndryshimin e përmendur, kryetari i sapozgjedhur
i ftoi qytetarët dhe aktivistët në një takim, dëgjoi
kërkesat e tyre, pranoi informacionin e paraqitur
dhe parandaloi ndërtimin në lokacionin e parkut.

Aktivistë dhe qytetarë në kantierin e Hastahana Foto: I panjohur
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VI REKOMANDIMET
Rekomandime për autoritetet
• Zbatimi adekuat i legjislacionit me qëllim
që të sigurojë mbrojtje efikase të të drejtave
të njeriut për aktivistët mjedisorë; njohjen
e aktivistëve mjedisorë si mbrojtës të të
drejtave të njeriut.

Rekomandime për mbrojtësit e mjedisit dhe
mediat
• Të gjitha aktivitetet e paligjshme për
parandalimin e protestave dhe shoqatave,
ose zvogëlimin e të drejtave të lirisë së
shprehjes duhet të raportohen tek institucionet
kompetente të cilat duhet të sanksionojnë
autorët.

• Ndryshimi dhe amendimi i legjislacionit
ekzistues që rregullon çështjet e regjistrimit të
OJF -ve për të zvogëluar procedurat e tepërta • Çdo vonesë e institucioneve publike me
dhe dokumentet e nevojshme që kërkohen për
dhënien e informacionit të kërkuar duhet
regjistrim. Ulja e afateve për regjistrim, ulja ose
t’i raportohet inspektimeve të autorizuara
anulimi i tarifave të regjistrimit pasi shoqatat
administrative.
janë organizata jofitimprurëse që punojnë për
të rritur dhe promovuar mirëqenien publike. • Paraqitha e akuzave penale kundër personave
që kërcënojnë, ekzekutojnë sulme fizike ose
• Sanksionimi i agjencive të autorizuara të
psikologjike, dobësojnë ose përpiqen të
policisë të cilat refuzojnë të japin leje për
pengojnë në mënyrë të paligjshme punën
tubime/protesta paqësore në baza të rreme.
e aktivistëve dhe mediave.

• Sanksionimi i zyrtarëve të autorizuar që nuk Rekomandime për komunitetin ndërkombëtar
dorëzojnë informacionin e kërkuar brenda
afateve ligjore, në përputhje me Ligjin për • Të veprojë brenda fushëveprimit të autoritetit
Procedurat Administrative të FBiH.
dhe statusit të tyre për të ushtruar presion
shtesë mbi institucionet publike për të filluar
• Isshtë e nevojshme që policia të ndërmarrë një
zbatimin adekuat të legjislacionit.
qasje më efikase për mbrojtjen e aktivistëve
mjedisorë për shkak të kërcënimeve të • Organizimi i edukimit të aktivistëve dhe
shpeshta me vdekje, sulmeve të dhunshme,
mediave se si të parandalojnë dhe mbrohen
gjuhës së urrejtjes dhe kërcënimeve të lëshuara
kundër sulmeve të tilla.
në rrjetet sociale.
• Aty ku është e nevojshme dhe e mundur,
• Institucioni i Avokatit të Popullit për të Drejtat
ofrimi i ndihmës aktivistëve në mbrojtje të
e Njeriut në BiH duhet të ushtrojë autoritetin
tyre, në përputhje me mandatet përkatëse.
e tij jo vetëm në kontekstin e dhënies së
rekomandimeve, por edhe të fillojë procedurat
gjyqësore kur është e nevojshme, me qëllim
mbrojtjen efikase të aktivistëve mjedisorë.

47

1

2

3

4
5
6

7
8

9

10
11
12
13
14
15

48

Informacioni i marrë në lidhjen e mëposhtme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN
[24.8.2021.]
Informacioni i marrë në lidhjen e mëposhtme
https://www.transparency.org/en/countries/
bosnia-and-herzegovina [10.7.2021.]
Informacioni i marrë në lidhjen e mëposhtme:
https://balkans.aljazeera.net/teme/2018/10/24/
balkan-postaje-rekorder-po-ilegalnoj-sjecisuma [9.8.2021]
Neni 23. Ligji për energjinë e rinovueshme të
FBiH
Neni 21 Ligji për energjinë e rinovueshme të RS
Parlamenti Evropian. 2021 Udhëzim i Shkurtër
mbi Bashkimin Evropian. Luftimi i ndryshimeve
klimatike. fq. 1., 2., Në dispozicion në https://www.
europarl.europa.eu/ftu/pdf/hr/FTU_2.5.2.pdf
Informacioni i marrë ngahttps://www.iqair.com/
https://www.iqair.com/ [10.7.2021.]
Banka Botërore. [Tetor 2019]. AQM Rajonale
e Ballkanit Perëndimor - Raporti i Ballkanit
Perëndimor - Menaxhimi i Cilësisë së Ajrit në
Bosnjë dhe Hercegovinë. Banka Botërore., Fq. v.,
në dispozicion në https://thedocs.worldbank.org/
en/doc/896881579547479740- 0080022020/
original/AirQualityManagementinBosniaandH
erzegovinaExectiveSummarybos.pdf
Kapitulli XXVI Ligji Penal i FBiH (Fletore zyrtare e
Federata BiH nr. 36/2003, 21/2004, 69/2004,
18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014,
46/2016, 75/2017), Kreu XXIX Penal Ligji i RS
(Fletore Zyrtare e Republikës Srpska”, nr. 64/2017,
104/2018, 15/2021)
Ligji për liria e qasjes në informacion BiH (“Fletore
Zyrtare e BiH”, nr. 32/01, 45/06,102/09,62/11)
Ligji për liria e qasjes në informacion FBiH
(“Fletore Zyrtare e BiH”, nr.32/01,48/11)
Ligji për liria e qasjes në informacion RS (“Fletore
Zyrtare e RS”, nr. 20/01)
Neni 4 i Ligjit për Lirinë e qasjes në informacion
BiH, Federata e BiH dhe Republika e Serbisë
Nenet 6,7,8 i Ligjit për Lirinë e qasjes në informacion
BiH, Federata e BiH dhe Republika e Serbisë
Neni 9, i Ligjit për Lirinë e qasjes në informacion
BiH, Federata e BiH dhe Republika e Serbisë

16 Neni 14 i Ligjit për Lirinë e qasjes në informacion
BiH, Federata e BiH dhe Republika e Serbisë
17 Ligji për Shoqatat dhe Fondacionet BiH (“Fletore
Zyrtare e BiH”, nr.42/03,63/08,79/11, 94/16); Ligji
për Shoqatat dhe Fondacionet FBiH (“Fletore
Zyrtare e FBiH”, nr.45/02); Ligji për Shoqatat
dhe Fondacionet RS (Fletore Zyrtare e RS, nr
52/01,42/05); Ligji për Shoqatat dhe Fondacionet
DB (“Fletorja Zyrtare e DB” nr. 41/20)
18 Ligji për Kuvendin Publik Kantoni Bosnjë Podrinje
(“Fletore zyrtare e Kantonit Bosnjë Podrinje”, n°
5/03, 9/14); Ligji për Kuvendin Publik Kantoni
Hercegovina Neretva (“Fletore zyrtare e Kantonit
Hercegovina Neretva”, n° 4/00); Ligji për Kuvendin
Publik të Kantonit 10 (“Fletorja Zyrtare e Kantonit
10, Nr. 8/14); Ligji për Kuvendin Publik Kantoni
Sarajevë, (“Fletore zyrtare e Kantoni Sarajevë, nr.
32/09, 11/11); Ligji për Kuvendin Publik Kantoni
Posavina, (“Fletore zyrtare e Kantonit Posavina, nr.
2/16); Ligji për Kuvendin Publik Republike Serbe,
(“Fletore zyrtare e Republika Serbe, nr. 118/08);
Ligji për Asamblenë Publike Kantoni Bosnia
Qendrore, (“Fletore zyrtare e Kantoni i Bosnjës
Qendrore, nr. 15/00); Ligji për Kuvendin Publik
Kantoni Tuzla, (“Fletore zyrtare e Kantonit Tuzla,
nr. 1/12, 11/15. 1); Ligji për Kantonin e Asamblesë
Publike Una-Sana, (“Fletore zyrtare e Kantonit
Una-Sana, nr. 8/14).; Ligji për Asamblenë Publike
Kantoni Hercegovina Perëndimore, (“Fletore
zyrtare e Kantoni Hercegovina Perëndimore, nr.
5/15); Ligji për Kuvendin Publik Kantoni Zenica Doboj (“Fletore zyrtare e Kantoni Zenica - Doboj,
nr. 10/16); Ligji për Kuvendin Publik qarku Brčko
BiH, (“Fletore zyrtare e Rrethi Brčko BiH, nr. 29/20).
19 Ligji i paqes dhe rendit Kantoni Sarajevë (“Fletore
zyrtare e Kantonit Sarajevë”, nr.18/2007, 7/2008
i 34/2020), Ligji i paqes dhe rendit Republika e
Serbe (“Fletore Zyrtare e Republikës Serbe”, nr.
15/11), Ligji i paqes dhe rendit Kantoni ZenicaDoboj (“Fletorja Zyrtare e Kantonit Zenica-Doboj”,
nr. 12/16); Ligji i paqes dhe rendit Kantoni Tuzla
(“Fletore Zyrtare e Kantonit Tuzla”, nr. 9/01), Ligji
i paqes dhe rendit Kantoni Hercegovina Neretva
(“Fletore zyrtare e Kantonit Hercegovina Neretva
“, nr. 9/09), Ligji për Paqen dhe Rendin Rrethi Brčko
(“Fletore Zyrtare e Rrethit Brčko”, nr. 32/09,14/10),
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Ligji i paqes dhe rendit Kantoni Una Sana (“Fletore
zyrtare e Kantonit Una Sana, nr. 15/10), Ligji i
paqes dhe rendit Kantoni 10 (“Fletorja Zyrtare
e Kantonit 10”, nr. 4/07), Ligji i paqes dhe rendit
Kantoni Hercegovina Perëndimore (“Fletorja
Zyrtare e Kantonit 10”, nr.4/09), Ligji i paqes
dhe rendit Kantoni Bosnja Qendrore (“Fletore
zyrtare e Kantonit Bosnia Qendrore”, nr.77/10)
20 Ljubinko Mitrović, Jasminka Džumhur, Nives
Jukić. 2020 Raport special për të drejtën e
tubimit paqësor. Institucioni i Avokatit të Popullit
për të Drejtat e Njeriut në BiH, Banja Luka, fq.50
https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/
obmudsmen_doc2020022808504462bos.pdf
21 ECNL & Civil Rights Defenders [2016]. Liria e tubimit
në Bosnjë dhe Hercegovinë. Qendra Evropiane
për Ligjin mbi Organizatat Jofitimprurëse, fq.
8 https://ecnl.org/sites/default/files/files/
BiH_WBA-Project-Report-July8.pdf
22 Ena Bavčić. Liria e Kuvendit në Bosnjë dhe
Hercegovinë. Qendra Evropiane për Ligjin
Jofitimprurës dhe zyra e CRD në BiH. Janar
2019 Fq 15 file:///C:/Users/aarhu/Downloads/
Monitoring%20assembly%20report%202018[2].
pdf
23 Ligji për shpifjen e FBiH (“Fletore Zyrtare e
Federatës BiH” nr. 19/03,73/05); Ligji për shpifjen
në RS (“Fletore Zyrtare e Republikës Serbe”, nr.
37/01); Ligji për shpifjen e DB (“Fletorja Zyrtare
e Rrethit Brčko”, nr. 213/03)
24 Departamenti Amerikan i Shtetit. 2019 Raportet e
vendeve mbi praktikat e të drejtave të njeriut në
Bosnjë dhe Hercegovinë. Departamenti Amerikan
i Shtetit, fq.8., në dispozicion në https://www.state.
gov/reports/2019-country-reports-on-humanrights-practices/bosnia-and-herzegovina/
25 Informacioni i marrë në lidhjen e mëposhtme
https://www.frontlinedefenders.org/en/location/
bosnia-herzegovina [15.7.2021.]
26 Përgjigjet e Pyetësorit në lidhje me opinionet
e përgjithshme mbi kufizimet dhe sfidat me të
cilat ballafaqohen të intervistuarit/aktivistët në
cilësinë e mbrojtësve të të drejtave të njeriut
janë të listuara në shtojcën e këtij raporti.

27 Departamenti Amerikan i Shtetit. 2019 Raportet
e Vendeve mbi Praktikat e të Drejtave të Njeriut:
Bosnjë dhe Hercegovinë. Departamenti Amerikan
i Shtetit, Fq. 14, në dispozicion në https://www.
state.gov/reports/2019-country-reports-onhuman-rights-practices/bosnia-and-herzegovina/
28 Ljubinko Mitrović, Jasminka Džumhur, Nives Jukić.
2020 Raport special për të drejtën e tubimit
paqësor. Institucioni i Avokatit të Popullit për të
Drejtat e Njeriut në BiH, Banja Luka, fq 32
29 Gjatë aktiviteteve të ofrimit të ndihmës juridike për
aktivistët nga Jablanica, u krijua një komunikim/
korrespondencë me banorët e fshatit Zlate
dhe avokatët e tyre, autoritetet federale dhe
kantonale dhe Gjykatën Kantonele në Konjic.
30 Gjatë aktiviteteve të ofrimit të ndihmës juridike
për aktivistët nga Tuzla, u krijua një komunikim/
korrespondencë me banorët e Divkovici dhe
aktivistët nga Tuzla dhe Sarajeva, dhe avokatët e
tyre, autoritetet federale dhe kantonale, Gjykata
Kantonale në Sarajevë, inspektim nga të gjitha
nivelet e qeverisë në FBiH, FBiH Ministria e
Drejtësisë, Elektroprivreda BiH, Komiteti i
Përputhshmërisë i Konventës Aarhus, Sekretariati
i Espoo dhe komuniteti i Energjisë.
31 Gjatë aktiviteteve të ofrimit të ndihmës juridike
për aktivistët nga Sarajeva, unë personalisht
u përfshiva në procesin e dëgjimit publik.
Komunikimi/korrespondenca u krijua me aktivistët
dhe komunitetin lokal Crni Vrh/Black Peak,
Ombudsman i të Drejtave të Njeriut në BiH dhe
Fondacioni Heinrich Böll.
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Protesta e Parkut të Qiparisëve në Tivar Foto: B. Cupic

Protesta e Parkut të Qiparisëve në Tivar Foto: I panjohur
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ANALIZA E AKTIVIZMIT MJEDISOR NË MAL TË ZI
Autore: Ana Bogdanović
I HYRJE
Kjo analizë u krye në territorin e Malit të Zi në
kuadër të projektit rajonal “Qendroni të sigurt
dhe flisni hapur” i financuar nga Agjencia
Suedeze e Bashkëpunimit për Zhvillim
Ndërkombëtar (Sida) përmes Rrjetit Ballkanik
të Zhvillimit të Shoqërisë Civile (RrBZhShC).
Hulumtimi u krye në periudhën nga qershori
deri në korrik 2021, në atë mënyrë që u kryen
intervista me gjashtë aktivistë të mjedisit (dy
burra dhe katër gra), të moshës midis 30
dhe 45 vjeç, nga të cilët njëri i anketuar është
gazetar, tjetri ekolog, i treti dhe i katërti nga
të anketuarit janë juristë, i pesti është një
bioteknik, ndërsa i intervistuari i gjashtë është
një ekonomist. Intervistat u bënë gjithashtu
me 2 përfaqësues të autoriteteve publike
të moshës midis 33 dhe 45 vjeç, nga të cilët
njëri i anketuar ishte prokuror i Prokurorisë
Shtetërore të Rrethit, dhe tjetri një punonjës
policie.
Qëllimi i hulumtimit është të identifikojë sfidat
kryesore në zbatimin e legjislacionit kombëtar
mbi ushtrimin e të drejtave të njeriut në fushën
e aktivizmit mjedisor. Objektivat e tij kryesorë
janë të vlerësojë shkallën e harmonizimit të
legjislacionit kombëtar me standardet përkatëse
ndërkombëtare në këtë fushë, të hartojë
institucionet përgjegjëse për zbatimin e tij, të
identifikojë sfidat kryesore për zbatimin efektiv
dhe së fundi, të identifikojë dhe analizojë çështje
specifike që dalin nga zbatimi i legjislacionit. Si
rezultat, ky studim ofron një sërë rekomandimesh
për të përmirësuar ushtrimin e këtyre të drejtave.
Vlefshmëria e kësaj analize është bërë nga një
këshilltar në Ministrinë e Ekologjisë të Malit
të Zi dhe një avokat që merret me aktivizmin
mjedisor.

II VËSHTRIM I SHKURTËR I
GJENDJES EKOLOGJIKE TË MALIT TË
ZI, PROCESET DHE PROBLEMET
Si anëtar i Republikës Federale të Jugosllavisë,
Mali i Zi ishte anëtar i Kuvendit të mbajtur në
Žabljak më 20 shtator 1991. Për herë të parë, fitoi
statusin e një shteti ekologjik duke nënshkruar
Deklaratën për gjendjen ekologjike të Malit të
Zi, e cila thoshte: “Të vetëdijshëm për borxhin e
natyrës, burimin e shëndetit tonë dhe frymëzimin
e lirisë dhe kulturës sonë, ne i përkushtohemi
mbrojtjes së tij në emër të mbijetesës sonë.”1
Me miratimin e kësaj Deklarate shteti i Malit të
Zi ka shprehur një angazhim strategjik për të
miratuar dhe zbatuar standardet dhe normat
më të larta në fushën e mbrojtjes së mjedisit,
ruajtjes së natyrës dhe zhvillimit ekonomik mbi
parimet e zhvillimit të qendrueshëm. Në tetor
2007, Mali i Zi miratoi Kushtetutën e shtetit të
pavarur të Malit të Zi, e cila përcakton qartë
se Mali i Zi është një shtet i drejtësisë civile,
demokratike, mjedisore dhe sociale i bazuar në
sundimin e ligjit. Neni 23 i Kushtetutës së Malit
të Zi garanton të drejtën për mjedisin: “Çdokush
ka të drejtën për një mjedis të shëndetshëm.
Çdokush ka të drejtën e informacionit në kohë
dhe të plotë mbi gjendjen e mjedisit, mundësinë
e ndikimit kur vendos për çështje me rëndësi
për mjedisin dhe mbrojtjen ligjore të këtyre
të drejtave”.2
Të gjithë, veçanërisht shteti, janë të detyruar të
mbrojnë dhe përmirësojnë mjedisin. Ministria
e Zhvillimit të Qendrueshëm dhe Turizmit,
Ministria e Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor
dhe Urbanizimit, është themeluar me Dekret
mbi Organizimin dhe Mënyrën e Punës së
Administratës Shtetërore si organ shtetëror
me kompetencë parësore në fushën e mjedisit
dhe zhvillimit të qendrueshëm. Përveç tij,
ministritë e tjera kanë kompetenca të caktuara
në këtë fushë.
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Nga institucionet shtetërore, është krijuar
Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, kompetenca
e së cilës është: “organizimi dhe kryerja e
monitorimit të mbrojtjes së mjedisit; krijimin,
menaxhimin dhe koordinimin e një sistemi të
unifikuar të informacionit mjedisor; dorëzimi
i raporteve për gjendjen e mjedisit, si dhe
mbi fenomenet dhe ngjarjet me rëndësi për
cilësinë e mjedisit, krijimin e bashkëpunimit dhe
komunikimit me organizatat dhe institucionet
përkatëse vendase dhe ndërkombëtare në fushën
e mjedisit; mbajtja e një kadastri të ndotësve;
ekzekutimin e rregulloreve për mbrojtjen e
mjedisit, si dhe ekzekutimin e marrëveshjeve
ndërkombëtare brenda kompetencës së këtij
organi.”3
Përveç Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, janë
edhe Departamenti i Hidrometeorologjisë
dhe Sizmologjisë, Instituti i Shëndetit Publik,
Parqet Kombëtare të Malit të Zi, Qendra për
Testimin Ekotoksikologjik, Ndërmarrja Publike
për Menaxhimin Detar, Administrata Pyjore,
Administrata e Ujërave, Administrata Doganore,
Administrata Veterinare, Administrata Policore,
Drejtoria për Çështjet e Inspektimit, etj. Gjithashtu,
një rol të madh në ruajtjen e mjedisit luajnë
njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilat janë
përgjegjëse për krijimin e sistemit të mbrojtjes
dhe përmirësimit të mjedisit në territorin e tyre,
propozimin dhe zbatimin e masave, hartimin dhe
monitorimin e zbatimit të planeve, programeve
dhe projekteve të miratuara në fushën e mbrojtjes
së mjedisit, institucionet kërkimore, si dhe
shoqëria civile dhe organizatat jofitimprurëse
që brenda programeve të tyre marrin pjesë në
ruajtjen e mjedisit në një mënyrë të përcaktuar
me rregullore të veçanta.

Neni 9 i Kushtetutës së Malit të Zi përcakton
qartë se “traktatet ndërkombëtare të ratifikuara
dhe të publikuara dhe rregullat e pranuara
përgjithësisht të së drejtës ndërkombëtare janë
pjesë përbërëse e rendit të brendshëm juridik
dhe se ato kanë përparësi ndaj legjislacionit të
brendshëm dhe janë drejtpërdrejt të zbatueshme
kur marrëdhëniet rregullohen ndryshe nga
legjislacioni i brendshëm.”4 Konkretisht, sipas
mendimit të Komisionit të Venecias, është
përcaktuar që Kushtetuta e Malit të Zi duhet
të interpretohet në përputhje me marrëveshjet
ndërkombëtare të ratifikuara dhe të publikuara
në fushën e të drejtave të njeriut dhe praktikën
e organeve ndërkombëtare përgjegjëse për
mbikëqyrjen e zbatimit të tyre.5 Standardet
minimale ndërkombëtare dhe për të parandaluar
organet mbikëqyrëse ndërkombëtare që
të përcaktojnë përgjegjësinë e Malit të Zi
për shkeljen e të drejtave sipas traktateve
ndërkombëtare.
Kjo ka rezultuar në miratimin e një sërë ligjesh
që rregullojnë zona të caktuara të mjedisit dhe
akteve nënligjore, të cilat janë plotësisht ose
pjesërisht të harmonizuara me legjislacionin e
Bashkimit Evropian, më saktësisht me Kapitullin
27, i cili është acquis communautaire në fushën
e mjedisit, të tilla si: E Drejta e Mjedisit; Ligji
për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, si dhe
Ligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor; Ligji
për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar
të Ndotjes; Ligji për Mbrojtjen e Ajrit; Ligji për
Mbrojtjen e Natyrës; Ligji për Parqet Kombëtare;
Ligji për Kimikatet; Ligji për mbrojtjen e zhurmës
në mjedis dhe Ligji për mbrojtjen kundër rrezatimit
jonizues dhe sigurisë nga rrezatimi; Ligji për
Menaxhimin e Mbetjeve; Akti i Ujit dhe Akti i
Pyjeve.
Që nga viti 1991, kur Mali i Zi mori statusin e një
shteti ekologjik deri në vitin 2021, përparim i
madh është bërë në fushën e ekologjisë. Me
zhvillimin e shtetit si një vend ekologjik, pati
zhvillim të aktivizmit ekologjik, i cili është pika
fillestare në ruajtjen e mjedisit. Aktivizmi është
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një sjellje e planifikuar për të arritur qëllime
të caktuara shoqërore ose politike përmes
aktiviteteve të tilla si ndërgjegjësimi, fushata,
krijimi i publicitetit, formimi i koalicioneve,
prodhimi dhe shpërndarja e materialeve
propagandistike, si dhe ndërmarrja e veprimeve
të tjera për të ndikuar në ndryshimet shoqërore
që ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së
jetës. Një aktivist mjedisor është një individ
i angazhuar në aktivizëm, veprimet e të cilit
kanë për qëllim mbrojtjen dhe përmirësimin
e gjendjes së mjedisit. Ai mund të veprojë në
mënyrë të pavarur si individ ose si anëtar i OJF
-ve dhe lëvizjeve qytetare.
Ajo që shfaqet si një problem madhor është
mungesa e kapaciteteve për të zbatuar ligjin.
Kjo për faktin se ka një mungesë të dukshme
të stafit në administratë në fushën e mjedisit,
dhe rrjedhimisht kapaciteti kërkimor nuk është
në një nivel të kënaqshëm, i cili në kombinim
me mungesën e pajisjeve, projekteve dhe
investimeve të pamjaftueshme e ndërlikon
më tej progresin në këtë fushë.

Bashkëpunimi midis përfaqësuesve të sektorëve
joqeveritarë dhe Qeverisë së Malit të Zi shpesh
mungon për shkak të dallimeve në qëndrimet,
në drejtim të zgjidhjes së çështjeve thelbësore
në fushën e mjedisit. Në vetë gjyqësorin, çështja
e mbrojtjes së mjedisit nuk zë një vend të
rëndësishëm, duke qenë se numri i çështjeve të
procesuara është i parëndësishëm, kështu që
nga ai aspekt, entet kompetente i kushtojnë pak
vëmendje mbrojtjes së mjedisit. Një mangësi
tjetër e rëndësishme që ndodh në zbatimin
e rregulloreve mjedisore është mungesa e
monitorimit dhe raportimit për mjedisin, kryerja
joefikase e inspektimeve, lëshimi selektiv i lejeve,
si dhe shpesh përgjegjësitë e inspektimeve të
ndara në mënyrë të pamjaftueshme. Krijimi
dhe rregullimi ligjor i rrjetit kombëtar EIONET
për monitorimin dhe raportimin mbi gjendjen e
mjedisit. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet
krijimit të një organizate, kapaciteti dhe mënyre
të përshtatshme të punës së organit inspektues
përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të
legjislacionit mjedisor.
Protesta e Parkut të Qiparisëve në Tivar
Foto: B. Cupic
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III KORNIZA LEGJISLATIVE DHE INSTITUCIONALE NË FUSHËN E TË
DREJTAVE TË NJERIUT NË LIDHJE ME AKTIVIZMIN EKOLOGJIK NË MAL TË ZI
E drejta për mjedisin është një e drejtë Kjo është një procedurë e shkurtuar dhe afatet
kushtetuese e çdo individi. Si parakusht kryesor për vendimmarrje të përcaktuara me ligj për
në arritjen e qëllimeve të dëshiruara të ruajtjes qasje të lirë në informacion janë të shkurtra dhe
së mjedisit dhe ushtrimit të së drejtës për dukshëm më të shkurtra se ato të përcaktuara në
mjedisin, Kushtetuta e Malit të Zi garanton nenin 4.2 të Konventës së Aarhusit. Nëse autoriteti
informacion. Mali i Zi ka ratifikuar një numër kompetent nuk lejon qasje në informacion, ai
të madh të dokumentave ndërkombëtare. është i detyruar të japë një shpjegim në lidhje
Piketa kryesore që u mundëson aktivistëve me arsyet e refuzimit. Në rast se pala nuk
të mjedisit cilësinë e advokimit publik është është e kënaqur me vendimin e marrë nga
zbatimi i Konventës së Aarhus, e cila është autoriteti, ajo ka mundësinë të bëjë një ankesë
zyrtarisht detyruese në Mal të Zi nga 02.02.2010. tek organi i pavarur mbikëqyrës përgjegjës për
Konkretisht, zbatimi i Konventës së Aarhus -it mbrojtjen e të dhënave personale dhe qasjen
siguron: “disponueshmërinë e informacionit në informacion - Agjencia për Mbrojtjen e të
mjedisor (e drejta e qytetarëve për informacion Dhënave Personale dhe Qasjen në Informacion.”7
mjedisor që mbahet nga organet shtetërore);
pjesëmarrja e publikut në mjedis vendimmarrja “Ankesa paraqitet përmes autoritetit që vendosi
(e drejta e qytetarëve për të marrë pjesë në për kërkesën në shkallë të parë brenda 15 ditëve
zhvillimin e planeve, programeve, politikave dhe nga dita e marrjes së vendimit të shkallës së
legjislacionit që mund të ndikojnë në mjedis) si parë. Ekziston një përjashtim nga rregulli në
dhe mbrojtja ligjore: e drejta e qytetarëve për rastin kur informacioni / dokumentat e kërkuara
t’u ankuar në rast se dëmtohet e drejta e tyre klasifikohen, dhe nëse kërkesa refuzohet nga
në informacion ose pjesëmarrja e publikut ).”6 autoritetet, atëherë pala ka të drejtë të paraqesë
një padi drejtpërdrejt në Gjykatën Administrative.”8
Ligji për Qasje të Lirë në Informacion i miratuar “Nëse pala nuk është e kënaqur me vendimin e
në përputhje me Kushtetutën e Malit të Zi dhe Gjykatës Administrative, ajo mund të paraqesë
Konventën Aarhus është burimi më i rëndësishëm një mjet juridik të jashtëzakonshëm kundër
i përgjithshëm i ligjit në fushën e qasjes në atij vendimi - një kërkesë për rishikimin e një
informacion mbi gjendjen e mjedisit. Ky ligj vendimi gjyqësor të vendosur nga Gjykata
përcakton se “në procedurën administrative, Supreme e Malit të Zi.” 9 “Kundër vendimit
organi që posedon informacionin vendos për të Gjykatës Së Lartë, pala ka mundësinë të
kërkesën për qasje në informacion me një paraqesë një ankesë kushtetuese para Gjykatës
vendim i cili ose lejon ose refuzon kërkesën Kushtetuese të Malit të Zi për shkelje të të
për qasje në informacion. Autoriteti është i drejtave dhe lirive të njeriut.”10 Përveç të drejtës
detyruar të vendosë për kërkesën për qasje në për të apeluar në procedurat administrative
informacion brenda 15 ditëve nga dita e paraqitjes dhe fillimin e mosmarrëveshjeve administrative,
së kërkesave, dhe në raste të jashtëzakonshme Ligji për Qasjen e Lirë në Informacion gjithashtu
ky afat mund të zgjatet me 8 ditë (për shkak parashikon përgjegjësi kundërvajtëse të
të vëllimit të kërkesave për informacion), nëse autoriteteve publike për parandalimin e ushtrimit
ndonjë nga informacionet klasifikohet ose nëse të së drejtës për qasje në informacion. Përveç
gjetja e informacionit të kërkuar kërkon shumë llojeve të mësipërme të mbrojtjes së së drejtës
kohë. Një afat prej 48 orësh është parashikuar për qasje në informacion, ekziston një vepër
gjithashtu nëse kërkohet qasje në informacion penale e veçantë në legjislacionin penal të
për të mbrojtur jetën ose lirinë e një personi.
Malit të Zi: “Shkelja e së drejtës për informacion
në lidhje me gjendjen e mjedisit”11, e cila sjell
përgjegjësi penale të personave të cilët, në
kundërshtim me fenomenet e rregulloreve që
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janë të nevojshme për të vlerësuar rrezikun për
mjedisin dhe për të marrë masa për të mbrojtur
jetën dhe shëndetin e njerëzve. Për këtë vepër
penale parashikohet një gjobë ose burgim deri
në një vit. I njëjti dënim parashikohet për një
person që zbulon informacione të pavërteta
për gjendjen e mjedisit në publik dhe kështu
shkakton panik ose shqetësim të konsiderueshëm
të qytetarëve. Ushtrimi i së drejtës për qasje
të lirë në informacion sigurohet shtesë nga
veprimet e Mbrojtësit të të Drejtave dhe Lirive
të Njeriut, roli i të cilit është të përcaktojë
nëse e drejta e aplikantit për të patur akses
në informacion është shkelur në procesin e
marrjes së informacionit. Nëse konstaton se ka
shkelje të së drejtës për qasje në informacion,
Mbrojtësi rekomandon autoritetin publik të
eliminojë shkeljen.
Gjithashtu, si një postulat tjetër i rëndësishëm
për aktivistët mjedisorë në arritjen e qëllimeve
të përcaktuara, Kushtetuta e Malit të Zi garanton
“lirinë e tubimit paqësor, pa miratim, me njoftim
paraprak tek autoriteti kompetent. Liria e tubimit
mund të kufizohet përkohësisht me një vendim
të autoritetit kompetent me qëllim parandalimin
e trazirave ose kryerjen e një vepre penale,
rrezikimin e shëndetit, moralit ose për sigurinë e
njerëzve dhe pronës, në përputhje me ligjin.”12 E
drejta për tubim paqësor shpallet nga Deklarata
Universale e Kombeve të Bashkuara për të
Drejtat e Njeriut, e cila përcakton qartë se
“çdokush ka të drejtën e lirisë së tubimit dhe
organizimit paqësor dhe se askush nuk mund
të detyrohet të jetë pjesë e një shoqate”13.
Në përputhje me Kushtetutën dhe rregulloret
ndërkombëtare, u miratua Ligji për Organizimet
Publike dhe Ngjarjet Publike, i cili thotë qartë
se “tubim publik nënkupton çdo tubim paqësor
të më shumë se 20 njerëzve në natyrë për
të shprehur besimet dhe qëllimet politike,
shoqërore dhe të tjera, protesta, interesa dhe
diversitet.”14

Gjithkush ka të drejtë të organizojë tubime
publike, pa miratim, në përputhje me ligjin dhe
marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara.
Ligji për Organizimet Publike dhe Ngjarjet
Publike të Malit të Zi gjithashtu njeh nocionin
e tubimit spontan, kështu që Neni 13 i të njëjtit
ligj parashikon: “deri në grumbullimin e më
shumë se 20 personave, që mund të ndodhin
si reagim ndaj ngjarjeve të caktuara, dhe të cilat
mund të mos parashikohen ose organizohen
në përputhje me këtë ligj, oficeri i policisë
do të informojë pjesëmarrësit e tubimit se
tubimi nuk është i organizuar në përputhje me
këtë ligj dhe i paralajmëron ata se ata janë të
detyruar t’i binden ligjit. “Megjithatë, dispozita
e mësipërme nuk është në përputhje me
rregulloret ndërkombëtare dhe Kushtetutën e
Malit të Zi. Kjo për faktin se dispozita e mësipërme
thotë se një oficer policie do të informojë
pjesëmarrësit për një tubim spontan, nëse
nuk është i organizuar në përputhje me ligjin,
të cilin Drejtoria e Policisë e përdorte shpesh
për të ndërprerë disa tubime të ndjeshme
politikisht, spontane, gjatë së cilës ata do t’u
kërkonin të mbledhurve të shpërndaheshin, por
edhe të merrnin masa nëse të grumbulluarit
nuk e bëjnë këtë.
Gjithashtu përveç nenit 13 të Ligjit për Organizimet
Publike, ligjvënësi nuk arriti të sigurojë të drejtën
për tubim spontan në vende të tjera në tekstin
e ligjit. Kështu, paragrafi 1 i nenit 17 të Ligjit, i cili
përshkruan situatat në të cilat zyrtarët policorë
janë të autorizuar të ndërpresin një tubim
publik, thotë se tubimi mund të ndërpritet nëse
mbajtja e tij nuk raportohet ose nuk lejohet.
Megjithëse tubimet spontane, të cilat nuk mund
të planifikoheshin dhe kështu të raportoheshin
në përputhje me procedurën, i përkasin kësaj
kategorie të tubimeve të pa raportuara për nga
natyra e tyre, Ligji nuk thotë se tubimet publike
spontane nuk do të ndërpriten në atë mënyrë.
Ligji është në kundërshtim me Kushtetutën.
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Megjithëse Kushtetuta e Malit të Zi rregullon lirinë
e tubimit paqësor në përputhje me standardet
ndërkombëtare, duke deklaruar se liria e tubimit
mund të jetë vetëm e përkohshme dhe jo e
kufizuar përgjithmonë, Ligji për Organizimet
Publike dhe Ngjarjet Publike parasheh një
ndalim të përhershëm të organizimit të tubimeve
publike 10 metra nga ndërtesa e Qeverisë dhe
15 metra nga ndërtesa e Kuvendit, ndërtesa
e Presidentit dhe Gjykata Kushtetuese. Për
më tepër, Konventa Evropiane për të Drejtat
e Njeriut garanton të drejtën për tubime të
njëkohshme, që do të thotë tubime të dy palëve
kundërshtare dhe kundër-demonstrata, të
cilat Ligji për Organizimet Publike dhe Ngjarjet
Publike të Malit të Zi nuk i njeh.
Së treti, një parakusht po aq i rëndësishëm që
është i nevojshëm për zhvillimin e aktivizmit
mjedisor dhe arritjen e qëllimit të ruajtjes
së mjedisit është Liria e Shprehjes. Neni 47
i Kushtetutës së Malit të Zi përcakton qartë:
“Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes
me anë të fjalës, fjalës së shkruar, imazhit ose
ndryshe. E drejta për lirinë e shprehjes mund
të kufizohet vetëm me të drejtën e dikujt tjetër
për dinjitet, reputacion dhe nder, edhe nëse
morali publik ose siguria e Malit të Zi janë të
rrezikuara.”15 Neni 10 i Konventës Evropiane për
të Drejtat e Njeriut garanton se “çdokush ka të
drejtën e lirisë së shprehjes, e cila përfshin lirinë
për të mbajtur opinione dhe për të marrë dhe
dhënë informacion dhe ide pa ndërhyrje nga
autoritetet publike dhe pavarësisht nga kufijtë.
Sidoqoftë, ky nen i konventës nuk i pengon
shtetet të kërkojnë licenca për funksionimin
e kompanive televizive, radio dhe kinema.”16
Liria e shprehjes është një e drejtë e pavarur,
por është një komponent i të gjitha të drejtave
të tjera të mbrojtura nga Konventa. Media ka
një rol kyç në ushtrimin e së drejtës për lirinë e
marrjes dhe komunikimit të informacionit dhe
ideve. Në këtë mënyrë, çdo individi i njihet e
drejta për t’u informuar në mënyrë adekuate,
veçanërisht për çështjet me interes publik.
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Në përputhje me dispozitat e Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si dhe dispozitat
kushtetuese, Mali i Zi ka miratuar Ligjin për
Median i cili përcakton kriteret e përgjithshme
dhe parametrat bazë që zhvillojnë regjimin e
ushtrimit të së drejtës për lirinë e shprehjes
dhe kufizimet e saj në Mal të Zi. Neni 24 i Ligjit
për Median përcakton qartë se “themeluesi,
kryeredaktori dhe gazetari janë bashkërisht dhe
individualisht përgjegjës për dëmin e shkaktuar
nga publikimi i përmbajtjes së pavërtetë, jo të
plotë ose të tjera të mediave, nëse vërtetohet se
ata kanë vepruar në kundërshtim me vemendjen
e duhur gazetareske.
Shkelja e reputacionit dhe pjesërisht, fillimi i
procesit gjyqësor për dëmet kundër një media
të caktuar që i shkaktoi atij dëm.”17 Gjithashtu,
sipas nenit 197 të Kodit Penal të Malit të Zi shpifja
është kur dikush “ekspozon ose transmeton
çdo gjë nga jeta personale ose familjare e
një personi që mund të dëmtojë pjesën ose
reputacionin e tij”18, në këtë rast individi ose
media do të ndëshkohen me një gjobë të
përshtatshme të parashikuar nga dispozitat
e atij anëtari.
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IV SULMET, NGACMIMET DHE KUFIZIMET E TË DREJTAVE
TË NJERIUT NË FUSHËN E AKTIVIZMIT EKOLOGJIK
Ushtrimi i të drejtave të njeriut nga aspekti i
aktivizmit mjedisor mund të kufizohet ndjeshëm
nga veprimet selektive të autoriteteve, sulmet
dhe ngacmimet. Konventa Evropiane për të
Drejtat e Njeriut garanton të drejtën e tubimit
paqësor, dhe Konventa dhe Udhëzimet e OSBE
-së njohin të drejtën për tubim spontan, si një
tubim i mbajtur në përgjigje të një incidenti ose
ngjarjeje, duke e bërë të pamundur përmbushjen
e kërkesave formale ligjore për njoftim paraprak
dhe / ose aty ku nuk ka organizues zyrtar. Ky
lloj grumbullimi ndodh në kohën e ngjarjes
shkaktuese dhe aftësia për ta mbajtur atë është
e rëndësishme sepse çdo vonesë e imponuar
nga procesi i njoftimit mund të dobësojë ose
parandalojë shprehjen e mesazhit në një kohë
të caktuar.
Bazuar në raportin e Monitorimit të Veprimit
për të Drejtat e Njeriut për periudhën nga
shtatori 2020 deri në maj 2021, në Malin e
Zi u mbajtën 180 tubime publike, shumica
e të cilave ishin të paregjistruara - 132 prej
tyre, ose 73%. Trendi i një pjese të madhe të
tubimeve të pa raportuara ka qenë i dukshëm
që nga fillimi i vitit 2020: mbi 75% e tubimeve
të mbajtura gjatë vitit 2020 dhe pesë muajt e
parë të 2021 nuk u raportuan, gjë që pengon
policinë të bëjë një plan sigurie në kohë, por
për shkak të masave më të rrepta epidemike
për shkak të virusit Covid 19, një rënie prej 28%
e tubimeve publike u regjistrua në krahasim
me 3 -tremujorët e parë të vitit 2020. Raporti
tregon se aplikimi më selektiv i autoriteteve në
tubimet publike ishte gjatë masave epidemike
për shkak të virusit Covid 19 gjatë vitit 2020.
Gjithashtu, në rastet kur policia vlerësoi se
tubimi publik nuk do të binte ndesh me masat
epidemiologjike që ishin në fuqi në atë kohë,
organizatorët kishin mundësinë të konsultoheshin
me Administratën e Policisë në lidhje me mënyrën
e mbajtjes dhe sigurimit të tubimit publik. Një
shembull ilustrues i një përfaqësuesi të OJF -së
“Ish-punëtorët e Vektra Boka” nga shkurti 2021.
Raporti deklaron se tubimi do të mbahet pa
rrezikuar shëndetin publik dhe duke respektuar

masat, si dhe se është planifikuar një tubim
prej 20-30 personash. Gjatë kësaj periudhe,
sipas Urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë
për marrjen e masave të përkohshme për të
kontrolluar koronavirusin, qytetarët u lejuan të
mblidhnin deri në 25 persona në një hapësirë
publike, që zgjaste jo më shumë se një orë, me
një distancë të detyrueshme. Në një shënim
zyrtar nga Qendra e Sigurisë Herceg Novi thuhet
se oficeri i policisë “kontaktoi organizatorin me
telefon dhe e informoi se për shkak të situatës
epidemiologjike, ligji ndalon çdo mbledhje të
qytetarëve në një vend publik, ose ndonjë tubim
të mbi 20 qytetarëve, dhe të shmangej hyrja në
zonën e përgjegjësisë penale në mënyrë që jo
më shumë se 20 qytetarë të jenë të pranishëm
në tubim. Organizatori anuloi mbledhjen pas
këtij sugjerimi.19
Për më tepër, në analizën e kryer në një bisedë
me një nga 6 të anketuarit e angazhuar në
aktivizëm mjedisor, ai deklaroi se gjatë masave
epidemiologjike e drejta për të mbledhur
aktivistë mjedisorë në Bare Kranjske nuk u
respektua, por u zbatua në mënyrë selektive
nga autoritetet, sepse aktivistët mjedisorë u
gjobitën për pretendimin e mosrespektimit
të masave epidemike, ndërsa lloje të tjera
tubimesh, të tilla si litiumi, tubime patriotike,
etj., u mbajtën të papenguara në qytete të
tjera. Ajo më tej thekson se gjatë organizimit
të një tubimi të caktuar, është kërkuar një leje
për organizimin e protestës, e cila nuk është
refuzuar, por procedura për kalimin e saj është
zgjatur në mënyrë që të mos arrijë ditën e
protestës.20
Sipas raportit të monitorimit të Vepriimit për të
Drejtat e Njeriut nga shtatori 2020 deri në maj
2021, mediat kryesisht raportuan për tubime
ose liturgji fetare, që përbën 36% të teksteve
të përgjithshme, tekstet për tubimet patriotike
përbëjnë 23%. Rreth 10% e teksteve dhe raporteve
televizive raportuan për protestat në lidhje me
masat e miratuara epidemiologjike, ndërsa
vetëm (7%) e teksteve i referoheshin protestave
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që synonin mbrojtjen e mjedisit. Gjatë periudhës
së përmendur, protestat e vendasve u raportuan
për shkak të ndërtimit të një hidrocentrali të
vogël Skrbuša dhe hidrocentralit Komarnica,
për shkak të stërvitjeve ushtarake në Sinjajevina,
duke shënuar përvjetorin e prerjes së selvive,
që tregon qartë se çdo individ ka të drejtën të
informohet në mënyrë adekuate për çështjet me
rëndësi publike. Liria për të marrë dhe komunikuar
informacion dhe ide përmes një sjelljeje të tillë
është kryesisht e kufizuar. Gjithashtu, raporti
deklaron qartë se mediat raportuan ndryshe
dhe pa balancë, dhe se tendenca e theksimit se
tubime të caktuara u mbajtën në kundërshtim
me masat epidemiologjike, ndërsa vërejtje të
ngjashme do të hiqeshin për tubimet e tjera
të përmasave të ngjashme, të cilat gjithashtu
shkelën masat e kontrollit koronavirus, të cilat
ishin më pak të ndjeshme politikisht ose më
të pranueshme për një medium të veçantë.21

Gjithashtu, të anketuarit deklarojnë se sfidat
kryesore me të cilat ata përballen si ambientalistë
është qëndrimi i shtetit dhe institucioneve
të tij ndaj aktivistëve mjedisorë, i cili më së
shpeshti reflektohet në zbatimin selektiv të
rregulloreve nga autoritetet, dështimin për të
siguruar mbrojtje dhe ndihmë adekuate për
aktivistët mjedisorë, presion të vazhdueshëm
nga autoritetet dhe gjyqësori, i cili krijon pasiguri
në aspektin e sigurisë dhe ekzistencës së
tyre. Njëri prej të anketuarve thekson si sfidat
kryesore me të cilat përballet në angazhimin
e aktivistëve mjedisorë: nënçmim i fshehtë,
dënim dhe klasifikime të pabaza politike dhe
të tjera të institucioneve dhe ekspertëve të tyre
me qëllim diskreditimin e njohurive, përvojës,
informacionit dhe iniciativave të OJF -ve. Dhe
që për fat të keq ndodh edhe mes OShC me
nivele të ndryshme të kapacitetit dhe të kuptuarit
të veprimit të OJF -ve dhe aktivizmit mjedisor.

Sipas analizës së kryer në një bisedë me 6 të
anketuar, një nga të anketuarit deklaroi se ata
besojnë se liria e medias në lidhje me aktivizmin
mjedisor në Mal të Zi është e kufizuar, dy të tjerë
të anketuar deklaruan se ajo është neutrale (as
e lirë as e kufizuar), ndërsa tre të anketuarit e
mbetur e konsiderojnë atë të lirë. Kur u pyetën
se sa të lirë ndihen kur shprehin mendimin e
tyre në një intervistë publike, dy të anketuar
u përgjigjën në mënyrë neutrale (as lirshëm
dhe as në mënyrë të kufizuar), ndërsa katër të
anketuarit deklaruan se ndihen të lirë. Si një
arsye që kufizon lirinë e tyre për të shprehur
një opinion, dy nga të anketuarit deklaruan se
është një punë që ata po bëjnë, e cila është
publike. I anketuari i tretë deklaroi se arsyeja
ishte paaftësia e shtetit për të ofruar ndihmë,
mbrojtje dhe mbështetje për aktivistët mjedisorë,
ndërsa i anketuari i katërt citoi polarizim të madh
shoqëror dhe klasifikime të pabazuara sipas
kampeve (kombëtare, politike, etj.). Lidhur me të
drejtën për qasje falas në informacion, analiza
zbuloi se ajo është kryesisht e kufizuar, kështu
që të gjithë të anketuarit citojnë burokracinë
dhe mungesën e qasjes në informacion si
pengesën kryesore gjatë punës.

Një tjetër deklaroi se duke qenë se ai ka një
punë të rregullt për të bërë dhe në të cilin
duhet të jetë i fokusuar, ai është vazhdimisht
nën presion për të humbur punën e tij për
shkak të aktivizmit mjedisor në kohën e tij të
lirë, përveç kësaj, ai u informua se ai ishte nën
mbikëqyrje sekrete, në mënyrë që të gjitha
telefonatat e tij të përgjohen, gjë që krijon
stres shtesë dhe një ndjenjë pasigurie. Ata
shpesh janë të ekspozuar ndaj problemeve
me mungesën e fondeve për financimin e
aksioneve, shpenzimet e udhëtimit, materialet
për aksionet, etj. I anketuari i tretë deklaron se
sfidat kryesore janë që institucionet zakonisht
punojnë për një investitor ose një palë të tretë
të përfshirë në shkatërrim (investitorë në mini
hidrocentrale ose nënkontraktorë, shoqëri
prerëse, fabrika ose ferma të mëdha të përfshira
në ndotjen e ujit). Se aktivistët mjedisorë nuk
kanë asnjë mbrojtje nga policia, prokurori i
shtetit ose institucionet në përgjithësi në rast
kërcënimesh, dhune etj.
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Se prokurorët dhe policia përdorin sistemin
kundër aktivistëve - procedura të gjata dhe
dëmtuese gjyqësore, gjoba gjyqësore, arrestime
etj. Problem i madh është mungesa e ndihmës
juridike - këshilla juridike falas. Pastaj ata janë të
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Protestat kishtare gjatë pandemisë Covid-19, Mali I Zi Foto: Risto Bozovic
ekspozuar ndaj kërcënimeve të vazhdueshme,
dhe nëse ndodh që aktivisti të jetë pronar i
një shoqërie të caktuar, në atë rast ai është i
ekspozuar ndaj pengesave të tilla si kontrolle
të vazhdueshme dhe inspektime financiare, etj.
I anketuari i katërt deklaron se sfidat kryesore
janë numri i pamjaftueshëm i personave të
trajnuar profesionalisht në zona të caktuara
të mjedisit dhe mungesa e të kuptuarit të
rëndësisë reale të çështjeve mjedisore nga
publiku dhe autoritetet. Nevoja për trajnim të
vazhdueshëm dhe zhvillim profesional që nuk
është gjithmonë i disponueshëm. Gjithashtu ka
probleme me disponueshmërinë e informacionit
dhe të dhënave. I anketuari i pestë deklaroi
se sfida kryesore është keqkuptimi nga
(veçanërisht) autoritetet lokale dhe injoranca,
si dhe mosrespektimi i sistemit që ata kanë
përshkruar. Nëse personeli bashkiak do të ishte
më i arsimuar, në bashkëpunim me popullatën
vendore dhe sektorin e OJF -ve, situata në
fushën e mbrojtjes së mjedisit do të ishte në një
nivel shumë më të lartë, sepse të gjithë do të
respektonin dhe mbronin më shumë territorin
e tyre. Ndërsa i anketuari i gjashtë përmendi
burokracinë dhe mungesën e informacionit si
sfidat kryesore me të cilat përballen.22
Analiza e bazës së të dhënave në 4 vitet e fundit
në territorin e Malit të Zi nuk ka çuar në procese
gjyqësore kundër aktivistëve mjedisorë, si dhe
procedura për mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Gjatë bisedës me prokurorin e shtetit, ai deklaroi
se në punën e tij të deritanishme nuk ka pasur
komunikim të drejtpërdrejtë me aktivistët e
mjedisit, si dhe punë në rastet që lidhen me
aktivizmin mjedisor. Sidoqoftë, megjithëse ai
nuk e di nëse qeveria është përpjekur apo jo në
ndonjë mënyrë të kufizojë aktivistët e mjedisit në
punën e tyre, prokurori thekson se përgjegjësia
e policisë dhe autoriteteve të tjera në rastet e
përdorimit të forcës, kufizimeve, zhvendosjeve
të detyruara etj., përcaktohet përmes procesit
të brendshëm. Avokati i Popullit etj. Ai më tej
deklaron se ai kurrë nuk kishte një kërkesë
për të ofruar ndihmë për një ekolog. Oficeri i
policisë, si i padituri i dytë, deklaroi se ai kurrë
nuk kishte punuar me ambientalistët në punën
e tij të deritashme, si dhe se nuk kishte asnjë
kërkesë për ndihmë prej tyre. Sipas mendimit
të tij, qeveria ka hyrë gjithmonë në dialog
me aktivistët e mjedisit dhe kurrë nuk është
përpjekur të kufizojë punën e tyre. Gjithashtu,
policia nuk përdori kurrë forcë kundër aktivistëve
mjedisorë. Ai më tej deklaron se policia mund
të përdorë gaz lotsjellës, shkopinj ose topa
uji si pajisje speciale ose armë në tubime. Për
më tepër, kamerat e trupit janë lloji i vetëm
i mbikëqyrjes dhe mbledhjes së imazheve
të përdorura nga policia në tubime. Sa kohë
policia mund të përdorë imazhet dhe të dhënat
e marra në këtë mënyrë është e rregulluar me
Ligjin për Punët e Brendshme.23
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V RASTET STUDIMORE
Aktivistët mjedisorë janë nën presion të
vazhdueshëm nga autoritetet dhe publiku në
punën e tyre. Një nga të anketuarit deklaroi
si shembull i presionit që shpesh ndodhte që
policia t’i pengonte ata të bënin punën e tyre,
dhe se në raste të tilla ata detyroheshin të
linin vendet pas një kohe të shkurtër. Edhe pse
ata kishin korresponduar më parë dhe kishin
komunikim me përfaqësuesit administrativë,
atyre iu kërkua të largoheshin. Një rast i tillë
ishte një tubim në lumin Tara, një tubim i rreth
10 personave që ishin në rrugën lokale dhe
filmuan lumin me rëndësi kombëtare, gjatë së
cilës ata u morën në pyetje nga policia lokale,
ndërsa pajisjet e tyre të regjistrimit (kartat) ishin
konfiskuar pa asnjë urdhër, duke pretenduar se
ata ishin në zonën e ndërtimit. Në këtë rast të
veçantë, policia shkeli të drejtën e aktivistëve
për t’u mbledhur, kjo sepse pjesa e rrugës në të
cilën ata ishin vendosur është një rrugë lokale
e cila, edhe pse i përket zonës së ndërtimit,
nuk është zonë e rrethuar as nuk ishte aty një
rrugë alternative lokale.
Ajo më tej deklaron se ishte ekspozuar ndaj
presionit publik për herë të parë në 2010 kur
u padit për fyerje dhe shpifje nga koncesionari,
për shkak të fushatës së mëparshme trevjeçare
kundër kësaj shoqërie e cila preu pemët në
zonën e kontaktit të NP Durmitor (MU Dragišnica)
nën një koncesion që nuk kishte rrugë hyrëse.
Gjatë vitit 2021, OJF -ja në të cilën ajo është
e punësuar është kualifikuar vazhdimisht në
publik si një grup aktivistësh mjedisorë të cilët
janë shumë emocionalë në luftën për të ndaluar
kërkimet e mëtejshme të naftës dhe gazit. Pra,
në fillim të takimit në Ministrinë e Ekonomisë,
në lidhje me ndalimin e puseve në Adriatik, ata
u përcaktuan me vendosmëri për çfarë mund
dhe nuk mund të flisnin, dhe pas kësaj ata u
përjashtuan nga takimi me një ultimatum të
ashpër verbal. Gjatë daljes publike në emisionin
Reflektor nga përfaqësuesit e Ministrisë, në
temën e mësipërme, ajo u ndërpre brutalisht
në secilën fjali, pa aftësinë për t’iu përgjigjur
pyetjeve kryesore.
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Gjithashtu, ajo pësoi presion nga një shoqëri
private që ishte përfshirë në projekt, dhe në
protestën në maj 2010, një nga përfaqësuesit
e investitorëve e sulmoi atë verbalisht me
mallkime dhe fyerje.
Si raste kur qeveria mbështeti aktivizmin mjedisor,
ajo përmend: ndalimi i ndërtimit të mëtejshëm
të objekteve tregtare në Liqenin NP Skadarsko
(Liqeni i Porto Skadarit) në një fazë të mëvonshme
të zhvillimit të projektit (qeveria e re), duke
ndaluar ndërtimin e mëtejshëm të HEC -eve
pjesërisht për 9 ose 12 kontratat për zhvillimin e
HEC -eve dhe shpalljen e Katić të parë (debati
publik) dhe Ulqinit të Vjetër priten deri në fund
të vitit në zonën e mbrojtur në det (Platamuni).
Një i anketuar tjetër përmendi si shembull të
presionit të qeverisë që lëvizja e tij gjatë protestës
kundër poligonit ushtarak në Sinjajevina u cilësua
nga autoritetet si armik i shtetit dhe mercenarë
të ngarkuar me shkatërrimin e poligonit ushtarak
si një nga projektet më të mira shtetërore, mbi
të cilat rast asnjë përfaqësues i qeverisë nuk
dëgjoi arsyet e mbledhjes, as nuk ftoi ndonjë
përfaqësues të asaj lëvizjeje mjedisore për të
negociuar. Ata vetëm injoruan faktin se terreni
i stërvitjes ushtarake do të kishte shkatërruar
kullotën e dytë më të madhe në botë, katunët
që janë gjallë.
Bazuar në qëndrimin e shtetit për këtë çështje,
publiku krijoi imazhin se përfaqësuesit e asaj
lëvizjeje mjedisore janë armiq të shtetit, antipatriotë, luftëtarë hibridë, njerëz që nuk mendojnë
mirë për shtetin, njerëz që marrin udhëzime
për veprime nga vende të tjera, tradhtarë etj. Ai
më tej deklaron se ata kurrë nuk kanë qenë të
ekspozuar ndaj presionit nga kompanitë private
që kanë marrë pjesë në projekte sepse fusha
e tyre e veprimtarisë përfshin vetëm projekte
të zbatuara nga Qeveria e Malit të Zi.
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Një i anketuar i tretë citon si shembull të presionit
të qeverisë se ai është “këshilluar” nga prokurorët
dhe oficerët e policisë që të ndalojnë përfshirjen
në aktivizmin mjedisor shumë herë. Në një rast
specifik, një oficer policie mori informacion në
lidhje me punën dhe trafikun e tij dhe ia përcolli
njërit prej përfaqësuesve të shtetit që ishin
të përfshirë në programin e vendpushimit të
skive, në mënyrë që nëpunësi civil ta përdorte
atë kundër tij. Sidoqoftë, këto ishin të dhëna të
rreme. Rasti i presionit nga autoritetet, si dhe
dështimi për të ofruar mbështetjen e tij, ishte
kur gjatë protestave ligjore dhe të raportuara
gjatë përpjekjes për të mbrojtur lumin Bukovica
për zhvillimin e një mini dige hidro, policia
arrestoi një numër aktivistësh mjedisorë në
vend, ndërsa investitorët dhe nënkontraktorët
u liruan. Me atë rast, 9 aktivistë u dënuan për
pengimin e drejtësisë dhe pengimin e rendit
dhe paqes publike.
Ai më tej thekson se ai gjithashtu pësoi presion
nga shoqëritë private që ishin përfshirë në
projekte të caktuara, në atë mënyrë që në 3
raste automjeti i tij ishte dëmtuar nga një “autor
i panjohur”, objektet e tij të biznesit ishin grabitur,
gjë që rezultoi në paraqitjen e padive private
që rezultuan në pagesën e gjobave të mëdha
dhe tarifave gjyqësore.

Nëse aktivistët nuk dinë ta paraqesin rrugën e
luftës qartë dhe pa mëdyshje, besimi i komunitetit
dhe shoqërisë do të mungojë. Besimi i njerëzve
fitohet përmes veprimeve të qëndrueshme, pa
lënë pas dore tema, duke kaluar nga njëra tek
tjetra etj. Është jashtëzakonisht e rëndësishme
të dëgjosh nevojat sociale, kulturore dhe të
tjera lokale dhe t’i lidhësh / integrosh ato me
kërkesat mjedisore. Besimi forcohet gjithashtu
nga fluksi i vazhdueshëm i të rinjve dhe transferimi
i roleve drejtuese tek aktivistët e rinj.
Në aktivitetet në grup, aktivizmi mjedisor kërkon
harmoninë, solidaritetin, mirëkuptimin, besimin
midis pjesëmarrësve aktivistë, sepse me kalimin
e kohës, nëse kjo nuk arrihet, problemet e
brendshme reflektohen në aktivitetet e lobimit
dhe advokimit të jashtëm dhe degradojnë
besimin dhe hapin hapësira për diskreditimin
e aktivistëve nga ata që favorizohen. Tre të
anketuarit e mbetur u përgjigjën se ata besojnë
se njerëzit nuk i besojnë aspak aktivizmit mjedisor.

Tre të anketuarit e mbetur deklarojnë se ata
kurrë nuk kanë qenë të ekspozuar ndaj ndonjë
presioni nga autoritetet gjatë përfshirjes në
aktivizëm mjedisor.
Kur u pyetën nëse mendojnë se njerëzit
kanë besim në aktivizmin mjedisor, dy të
anketuar thanë se mendojnë se kanë besim
të mjaftueshëm falë angazhimit të aktivistëve
mjedisorë. Ndërsa i treti vuri në dukje se ai beson
se njerëzit nuk kanë besim të mjaftueshëm sepse
aktivizmi mjedisor kërkon një vizion të qartë të
strategjive dhe mesazheve dhe udhëzimeve
adekuate për të zgjidhur një problem të veçantë.
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VI REKOMANDIMET
Është bërë përparim i madh në zhvillimin
ekologjik të Malit të Zi, por ka mangësi që
duhen adresuar.

të nevojës së qytetarëve për të reaguar
menjëherë ndaj shoqërisë;

Para së gjithash, është e nevojshme të
harmonizohen rregulloret ligjore me legjislacionin
e BE -së dhe marrëveshjet ndërkombëtare
në fushën e mjedisit në tërësi. Kuvendi duhet
të ndryshojë Ligjin për Organizimet Publike
dhe Ngjarjet Publike, Ligjin për Qasje të Lirë
në Informacion dhe Ligjin për Media përmes:

• Prezantimit të mundësisë e kundërdemonstratave, si një formë e tubimeve të
njëkohshme, në të cilat pjesëmarrësit synojnë
të shprehin pakënaqësinë me qëndrimet e
shprehura nga pjesëmarrësit në tubimet e tjera.
Sidoqoftë, e drejta për kundër-demonstrim
nuk duhet të jetë në dëm të gëzimit të së
drejtës së të tjerëve për të protestuar. Në
këtë situatë, shteti duhet të sigurojë policë
të mjaftueshëm për të lejuar që tubime të
tilla të zhvillohen në mënyrë paqësore;

• Heqjes së ndalimeve të përgjithshme që lidhen
me vendin e tubimeve publike në mënyrë
që të harmonizohet Ligji me standardet
ndërkombëtare;

• Përcaktimit saktësisht se si njoftohet dhe
regjistrohet tubimi publik dhe Ligji duhet të
sigurojë dy mundësi: raportimin personalisht
ose elektronikisht;

Forcimi i institucioneve dhe përmirësimi i
karakterit normativ:

Futjes së një detyrimi në Drejtorinë e Policisë • Afateve për paraqitjen e një ankese dhe padie
për të shpjeguar me hollësi vendimin për
me Ligjin për Qasje të Lirë në Informacion
ndalimin e tubimeve publike, nëse vendimi
në përputhje të plotë me rregulloret
është marrë në bazë të rrezikut të rrezikimit të
ndërkombëtare;
sigurisë së njerëzve dhe pronës ose rrezikimit
të të drejtave të njeriut;
• Ndryshimit të Ligjit për Median dhe prezantimit
të një liste të përgjithshme të mbrojtjes, të
• Futjes së detyrimit për Policinë që të reagojë
drejtave dhe masave mbrojtëse për gazetarët,
ndaj çdo rreziku të sigurisë në bazë të të cilit
në përputhje me standardet ndërkombëtare;
ndalohen tubimet publike, si dhe të informojë
rregullisht aplikantët për situatën dhe rrezikun; • Përmes forcimit të kapacitetit të gjyqësorit
për të kryer procedura administrative në
• Përcaktimit që mbrojtja e njerëzve dhe pronës,
lidhje me të drejtën për mbrojtje ligjore në
si dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut
çështjet e mbrojtjes së mjedisit.
gjatë tubimeve publike është kompetencë
ekskluzive e Policisë dhe se organizatori nuk Sigurimit që gjyqtarët të marrin trajnim në
mund të mbahet përgjegjës për ndonjë dëm mënyrë që të forcojnë kapacitetin e gjyqësorit
ose rrezikim të sigurisë së të tjerëve;
administrativ për të zhvilluar mosmarrëveshje
administrative në lidhje me ushtrimin e së
• Futjes së një detyrim për Policinë që të trajtojë drejtës për mbrojtje ligjore në procedurat e
tubimet publike spontane, si dhe të gjitha vendimmarrjes për çështjet mjedisore. Duhet
tubimet e tjera paqësore pa sanksione kundër të punohet për të rritur nivelin e njohurive të të
organizatorëve dhe personave të pranishëm gjithë aktorëve të përfshirë në mbrojtjen penale
për mos raportimin e tubimit brenda afatit të mjedisit dhe publikut përmes trajnimeve
ligjor, duke pasur parasysh natyrën specifike dhe workshopeve për përfaqësuesit e të gjitha
institucioneve përgjegjëse për këto çështje
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(MoJ, MORT, UI, Zyra e Prokurorit, ekspertët e
gjykatave, gjykatat).

• Mundësimi i aktivistëve mjedisorë që të
ofrojnë ndihmë juridike pa pengesa.

Tejkalimi i barrierave administrative

Për më tepër, shteti duhet të forcojë sanksionet
dhe të mbajë përgjegjës përfaqësuesit e
organeve shtetërore që kanë tejkaluar autoritetin
e tyre në fushën e licencimit selektiv, punës
joefikase të inspektimeve.

• Është e nevojshme të mundësohet zbatimi
i papenguar i ligjit në një mënyrë që do të
sigurojë dhe trajnojë më shumë staf, gjë
që kushtëzohet nga alokimi i fondeve të
mjaftueshme nga buxheti për të marrë pajisjet
e nevojshme, në të cilën mënyrë do t’u jepet
mundësia për të marrë pjesë në sa më shumë
punime kërkimore shkencore dhe projekte.
• Vendosja e bashkëpunimit midis përfaqësuesve
të shtetit dhe organizatave joqeveritare me
qëllim tejkalimin e dallimeve në qëndrimet
dhe zgjidhjen e përbashkët të problemeve.

Është gjithashtu e nevojshme të miratohet
dhe zbatohet në mënyrë efektive një program
gjithëpërfshirës i ndërgjegjësimit, edukimit,
arsimit, kulturës në mesin e popullatës, në
mënyrë që të njihen dhe miratohen parimet,
standardet dhe vlerat e përgjithshme dhe të
kuptohet rëndësia e aktivizmit mjedisor.

Sinjajevina
Foto: Perangua
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Deklaratë mbi gjendjen ekologjike të Malit të
Zi (Fletore Zyrtare e Republikës së Malit të Zi
Nr.039/91 datë 02.10.1991)
Kushtetuta e Malit të Zi (Fletore Zyrtare e Malit
të Zi Nr. 001/07 e 25.10.2007, Nr. 038/13 datë
02.08.2013), neni 23
E Drejta Mjedisore (Fletore Zyrtare e Malit të
Zi, Nr. 052/16 datë 09.08.2016, 073/19 datë
27.12.2019, 073/19 datë 27.12.2019), Neni 12
Kushtetuta e Malit të Zi (Fletore Zyrtare e Malit
të Zi Nr.001/07 datë 25.10.2007, Nr. 038/13
datë 02.08.2013), Neni 9
Një udhëzues i shkurtër për kuadrin legjislativ
dhe institucional për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut në Malin e Zi, nismat qytetare, Podgorica
2015, faqe 11
Konventa Aarhaus (https://ec.europa.eu/
environment/aarhus/)
Ligji për qasje falas në informacion (Fletore
Zyrtare e Malit të Zi Nr. 044/12 të 09.08.2012,
030/17 datë 09.05.2017) Neni 31, 34, 35, 36, 37, 38
Ligji i procedurës administrative (Fletore Zyrtare
e Malit të Zi Nr. 056/14 datë 24.12.2014, 020/15
datë 24.04.2015, 040/16 datë 30.06.2016, 037/17
datë 14.06.2017) Neni 119, 120, 121
E drejta e mosmarrëveshjeve administrative
(Fletore Zyrtare e Malit të Zi Nr. 054/16 datë
15.08.2016) Neni 12, 16, 17, 18, 41, 42
Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Malit të Zi
(Fletore Zyrtare e Malit të Zi Nr. 011/15 datë
12.03.2015, 055/19 datë 27.09.2019) Neni 30
Ligji Penal i Malit të Zi (Fletore Zyrtare e Republikës
së Malit të Zi Nr. 070/03 datë 25.12.2003, 013/04
datë 26.02.2004, 047/06 datë 25.07.2006;
Fletore Zyrtare e Malit të Zi, Nr. 040/ 08 datë
27.06.2008, 025/10 datë 05.05.2010, 073/10 datë
10.12.2010, 032/11 datë 01.07.2011, 064/11 datë
29.12.2011, 040/13 datë 13.08.2013, 056/13 datë
06.12.2013, 014/15 datë 26.03.2015, 042/15 datë
29.07.2015, 058/15 datë 09.10.2015, 044/17 datë
06.07.2017, 049/18 datë 17.07.2018, 003/20 datë
23.01. 2020, 026/21 e 03/08/2021) Neni 317
Kushtetuta e Malit të Zi (Fletore Zyrtare e Malit
të Zi Nr.001/07 datë 25.10.2007, Nr. 038/13
datë 02.08.2013), neni 52
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut

14 Ligji për Kuvendin Publik dhe Ngjarjet Publike
(Fletore Zyrtare e Malit të Zi Nr. 052/16 e
09.08.2016) Neni 2, 3, 6, 13, 14, 17
15 Kushtetuta e Malit të Zi (Fletore Zyrtare e Malit
të Zi Nr.001/07 datë 25.10.2007, Nr. 038/13
datë 02.08.2013), neni 47
16 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut ( https://
www.echr.coe.int/documents/convention_eng.
pdf ) Neni 10
17 Ligji për Mediat (Fletore Zyrtare e Malit të Zi Nr.
082/20 datë 06.08.2020) Neni 24
18 E drejta Penale e Malit të Zi (Fletore Zyrtare
e Republikës së Malit të Zi Nr. 070/03 datë
25.12.2003, 013/04 datë 26.02.2004, 047/06
datë 25.07.2006; Fletore Zyrtare e Malit të Zi”,
Nr. 040/ 08 datë 27.06.2008, 025/10 datë
05.05.2010, 073/10 datë 10.12.2010, 032/11 datë
01.07.2011, 064/11 datë 29.12.2011, 040/13 datë
13.08.2013, 056/13 datë 06.12.2013, 014/15 datë
26.03.2015, 042/15 datë 29.07.2015, 058/15 datë
09.10.2015, 044/17 datë 06.07.2017, 049/18 datë
17.07.2018, 003/20 datë 23.01. 2020, 026/21
datë 03/08/2021) Neni 197
19 Raport monitorimi i Veprimtarisë për të Drejtat
e Njeriut për periudhën nga shtatori 2020 deri
në maj 2021 (https://institut-alternativa.org/
monitoring-izvjestaj-o-slobodi-javnih-okupljanjau-crnoj-gori/)
20 Intervistë me aktivistët
21 Raport monitorimi i Veprimtarisë për të Drejtat
e Njeriut për periudhën nga shtatori 2020 deri
në maj 2021 (https://institut-alternativa.org/
monitoring-izvjestaj-o-slobodi-javnih-okupljanjau-crnoj-gori/)
22 Intervistë me aktivistët
23 Pasqyrë në praktikën gjyqësore dhe intervistë
me autoritetet publike
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T-shirt me thirrjen “Shpëtoni Sinjajevina” më 02/08/2019
Demostrata kundër ndërtimit të kampit të artilerisë
Burimi: Perangua
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Protesta e Kazandol në Maqedoninë e Veriut Burimi: Global Voices

Sinjajevina Foto: Perangua
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TË DREJTAT E MBROJTËSVE TË MJEDISIT
RAPORTI I VENDIT - MAQEDONIA E VERIUT
Autori: Goce Kocevski, Shoqata e Juristëve të Rinj të Maqedonisë
I VËREJTJE HYRËSE
Ky raport siguron një përmbledhje të kornizës
ligjore dhe problemeve dhe sfidave kryesore
të veçanta të vendeve me të cilat përballen
aktivistët mjedisorë në Maqedoninë e Veriut kur
ushtrojnë të drejtat e tyre për lirinë e organizimit,
tubimit dhe shprehjes. Raporti u sigurua Brenda
projektit “Qendroni të sigurt dhe flisni hapur”,
projekt i financuar nga Agjencia Suedeze e
Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombëtar
(Sida) përmes Rrjetit Ballkanik të Zhvillimit të
Shoqërisë Civile (RrBZhSh). Një nga objektivat
kryesorë të projektit është të analizojë dhe
identifikojë fushat e mundshme të përmirësimit
të kuadrit ligjor, veçanërisht për secilin vend të
synuar (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali
i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia), të rëndësishme
për të drejtat e njeriut/lirinë e shprehjes. Raporti
siguron një pasqyrë të bazuar në fakte mbi
gjendjen e tanishme të punëve në respektimin
e të drejtave të njeriut të mbrojtësve të mjedisit,
me fokus të veçantë në lirinë e shprehjes dhe
lirinë e tubimit dhe organizimit në Maqedoninë
e Veriut. Ai identifikon dhe përshkruan çështjet
kritike dhe siguron një listë rekomandimesh të
përshtatura për secilin nga aktorët e veçantë.
Gjetjet e raportit do të përpilohen dhe publikohen
në një studim rajonal. Raporti u prodhua përmes
një rishikimi në tryezë dhe intervistave gjysmë
të strukturuara me palët e interesuara. Rishikimi
i tryezës përfshinte identifikimin dhe vlerësimin
e legjislacionit kombëtar, praktikën gjyqësore,
raportet dhe rekomandimet e institucioneve
kombëtare dhe organeve të pavarura (p.sh.
Ministria e Planifikimit Mjedisor dhe Fizik dhe
Ombudsmani) si dhe organizatat relevante
ndërkombëtare dhe rajonale. Rishikimi i tavolinës
gjithashtu shikon informacionin e publikuar për
çështjet dhe problemet specifike me të cilat
mbrojtësit e mjedisit janë përballur në tre vitet
e fundit në media, si dhe në rrjetet sociale. Ky
seksion i hulumtimit ofroi një mundësi për të
identifikuar llojet më të zakonshme të çështjeve,
modelet e mundshme dhe mënyrat se si ata
ndikuan në ambientalistët dhe mobilizimin e tyre.

The document firstly provides a background
and describes the key environmental issue that
the citizens of N. Macedonia are facing. After
that it provides an outline of the relevant legal
framework for protection and enjoyment of the
freedom of association, assembly and expression.
The summary of key problems and concerns is
given in the fourth section of the report followed
by a description of five case studies. The report
concludes with recommendations for each
specific stakeholder. Pas rishikimit të tryezës,
një sërë intervistash gjysmë të strukturuara u
kryen me mbrojtësit e mjedisit (aktivistët) dhe
përfaqësuesit e autoriteteve publike. Intervistat
u kryen on-line megjithatë në dy raste të veçanta,
për shkak të periudhës kohore dhe pushimeve
verore u kryen përmes plotësimit të formularëve
on-line. Janë intervistuar gjithsej shtatë aktivistë,
tre prej të cilëve kanë vepruar brenda një OJF -je
dhe katër si aktivistë të pavarur. Nga autoritetet
publike tre zyrtarë morën pjesë në intervistë, dy
prej të cilëve inspektorë të mjedisit dhe një nga
Ministria për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Planifikimin
Hapësinor. Në bazë të informacionit të mbledhur
përmes rishikimit të tryezës dhe intervistave u
identifikuan dhe u përshkruan më poshtë pesë
raste studimore specifike. Dokumenti u vërtetua
përmes një rishikimi të përmbajtjes së tij nga
tre shqyrtues, përfaqësues të Ministrisë së
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, kreu i OJF
-ve kryesore mjedisore dhe aktivistë të hapur për
çështjet mjedisore. Komentet nga shqyrtuesit u
morën në konsideratë gjatë finalizimit të raportit.
Dokumenti së pari siguron një sfond dhe
përshkruan çështjen kryesore mjedisore me
të cilën ballafaqohen qytetarët e Maqedonisë së
Veriut. Pas kësaj ai jep një skicë të kuadrit ligjor
përkatës për mbrojtjen dhe gëzimin e lirisë së
organizimit, tubimit dhe shprehjes. Përmbledhja
e problemeve dhe shqetësimeve kryesore jepet
në pjesën e katërt të raportit e ndjekur nga një
përshkrim i pesë studimeve të rasteve. Raporti
përfundon me rekomandime për secilën palë
të caktuar të interesit.
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II SFONDI DHE KONTEKSTI I VENDIT
Republika e Maqedonisë së Veriut, njësoj si Megjithëse harmonizimi me rregullat e BE
vendet e tjera nga rajoni, po përballet me sfida -së është shumë i dëshiruar dhe i nevojshëm,
serioze në mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin procesi legjislativ duhet të udhëhiqet nga një
e degradimit të tij. Përveç problemeve afatgjata përkushtim i vërtetë nga autoritetet për të
që lidhen me nivelin pothuajse helmues të përmirësuar mbrojtjen e mjedisit dhe jo për të
ndotjes së ajrit në qendrat urbane, menaxhimin kontrolluar një kuti tjetër në Programin Kombëtar
e dobët të mbeturinave, metalet e rënda në për Përafrimin e Legjislacionit. Çështje shtesë
tokë dhe ndotjen e rëndë të lumenjve, në që mbetet në lidhje me legjislacionin është se
dhjetë vitet e fundit vendi dëshmoi degradim integrimi i kërkesave mjedisore në legjislacionin
të konsiderueshëm të habitateve natyrore dhe sektorial nuk është i mjaftueshëm në sektorët
biodiversitetit përmes, ndër të tjera, ndërtimit e energjisë, industrisë, bujqësisë, transportit
të pakontrolluar (dhe shpesh të paligjshëm) dhe shëndetësisë. Ai është i kufizuar vetëm
(Ohër, Strugë, Shar Planina), uzurpim të tokës, në sektorët e planifikimit hapësinor, minierave
humbje të hapësirës së gjelbër urbane (Shkup dhe turizmit.
dhe qendra të tjera më të mëdha urbane) si
dhe problemin kronik me tharjen e Liqenit të Zbatimi i legjislacionit ekzistues mbetet një
Prespës (i cili është rezultat i shkaqeve natyrore sfidë, veçanërisht në fushat e lëshimit të lejeve,
dhe njerëzore). Për më tepër, proceset e dhënies EPR dhe menaxhimit të mbeturinave, zonave të
së koncesioneve për minierat e metaleve të mbrojtura dhe zhurmës. Kapaciteti administrativ
rënda (Ilovica, Kazandol etj) dhe mbështetja për në të gjitha nivelet mbetet i dobët dhe burimet
hidrocentralet e vegjël rezultuan se shkaktuan financiare janë ende të pamjaftueshme për
reagime të ashpra me komunitetet e prekura të zbatuar legjislacionin ekzistues. Shpesh
lokale dhe aktivistët mjedisorë dhe ngritën bëhen vlerësime të ndikimit në mjedis dhe
dyshime të justifikuara në lidhje me premtimet vlerësim strategjik mjedisor pro forma. Cilësia
deklarative të Qeverisë për një shoqëri më më e studimeve dhe proceseve të konsultimit
të gjelbër.
publik, veçanërisht për projektet që lidhen me
hidrocentralet, minierat dhe infrastrukturën
Njëkohësisht me këto procese të përkeqësimit është e dobët.
të vazhdueshëm të mjedisit, Qeveria ka bërë
përpjekje për të zbutur disa nga pasojat e tyre. Megjithëse ekziston një Inspektorat Shtetëror
Gjatë dekadës së fundit u bënë përpjekje të Mjedisor (ISHP), i ndarë nga Ministria e Mjedisit
konsiderueshme legjislative në hartimin dhe dhe Planifikimit Hapësinor, atij i mungojnë
miratimin e legjislacionit mjedisor. Ai u zhvillua kapacitetet njerëzore dhe institucionale
kryesisht përmes miratimit të ndryshimeve në për të vepruar si një agjenci funksionale e
ligjet dhe aktet nënligjore ekzistuese, megjithatë mbrojtjes së mjedisit. Problem i rëndësishëm
ligjet e reja u miratuan ose në procedurë për për implementimin dhe zbatimin janë shumë
miratim (Psh. Ligji për Gjelbërimin Urban, Ligji për inspektoriate të ndryshme në fusha të ndryshme
Planifikimin Urban, grup ligjesh për menaxhimin (p.sh. planifikimi hapësinor, ndërtimi, minierat, uji,
e mbeturinave, ligje për shpalljen ligjore të etj.) kompetencat e të cilave mbivendosen ose
zonave të reja të mbrojtura, etj.). Ajo që duhet ka boshllëqe legjislative. Bashkëpunimi ndërtë theksohet është se motivi kryesor pas këtyre inspektorial është i pamjaftueshëm dhe ekziston
përpjekjeve ishte përafrimi dhe harmonizimi një problem me autoritetin e tyre për të nxjerrë
i legjislacionit kombëtar me acquis të BE -së. dhe zbatuar sanksione për mosrespektimin e
Shpejtësia e procesit të përafrimit nuk ka rregullores.
qenë e shpejtë, por ka qenë proporcionale me
kapacitetet kombëtare për zbatim.
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Në nivel politik, zhvillimi dhe zbatimi i
dokumenteve strategjike për mjedisin dhe
zhvillimin e qendrueshëm varet nga donacionet
dhe projektet ndërkombëtare. Sistemi i kostos
së dokumentave strategjike (p.sh. identifikimi
se sa do të kushtonte zbatimi i tyre dhe nga do
të vinin kostot) është i vendosur në mënyrë të
pamjaftueshme. Shumë dokumenta strategjikë
mbeten draft për vite me radhë dhe disa
nuk miratohen pavarësisht përpjekjeve të
konsiderueshme të bëra në zhvillimin e tyre.
Zbatimi i dokumenteve strategjike mbështetet
tërësisht nga donatorët dhe financimi i projektit.
Kohët e fundit vendi miratoi Strategjinë e tij të
Energjisë e cila përfshinte një Skenar të Gjelbër
me objektiva ambiciozë dhe prodhim të energjisë
së rinovueshme. Ekziston gjithashtu një proces
për zhvillimin e Planit Kombëtar të Energjisë dhe
Klimës (NECP) që duhet të miratohet deri në
fund të vitit 2021. Ekziston gjithashtu një proces
paralel për zhvillimin e Ligjit të ri për Klimën dhe
Strategjia për Klimën është në vazhdim. Kohët
e fundit, Qeveria gjithashtu vendosi të mbyllë
një nga termocentralet e vjetra në Kërçovë,
dhe të ndërtojë një termocentral fotovoltaik
në vendin e minierës së vjetër të qymyrit.

Në vitet e kaluara ka pasur një rritje të shpejtë të
ndërgjegjësimit publik për problemet mjedisore
dhe dëmtimet e shkaktuara nga njeriu në mjedis
dhe natyrë. Ky është një rezultat pjesërisht për
shkak të informacionit të vazhdueshëm të OSHC
për gjendjen e lojës dhe pjesërisht për shkak të
problemeve rënduese në jetën e përditshme
të njerëzve, siç janë ndotja e ajrit dhe ndikimet
shëndetësore. Sistemi i keqësuar i shtetit ka
dështuar në adresimin e këtyre problemeve,
gjetjen e subjekteve përgjegjëse dhe forcimin
e kontrollit në mënyrë që të parandalohet që
katastrofa të tilla të ndodhin në të ardhmen. Si
pasojë e drejtpërdrejtë, publiku po zemërohet
dhe hidhërohet, duke humbur besimin tek
institucionet. Mediat sociale janë bërë dalja
kryesore për qytetarët, ku ata postojnë foto, video
dhe informacion në lidhje me paligjshmëritë
dhe dëmet ndaj mjedisit tonë.

Termocentrali Kichevo
Burimi: EBRD/Dermot Doorly
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III KUADRI LIGJOR
i. Mbi lirinë e shprehjes
Kushtetuta garanton lirinë e bindjes, ndërgjegjes,
mendimit dhe shprehjes publike të mendimit1.
Qasja e lirë në informacion, liria për të marrë
dhe dhënë informacion, e drejta e përgjigjes
nëpërmjet masmedia dhe e drejta e korrigjimit
janë të garantuara. E drejta për të mbrojtur
burimin e informacionit në masmedia është
gjithashtu e garantuar dhe censura është e
ndaluar. Mbrojtja kushtetuese forcohet më tej
duke i dhënë autoritet Gjykatës Kushtetuese për
të mbrojtur lirinë e shprehjes2.Vetë Kushtetuta
nuk përcakton rrethanat në të cilat kjo liri mund
të kufizohet. Për më tepër, ajo ngre lirinë e
shprehjes në nivelin e një të drejte absolute
që nuk mund të kufizohet as në gjendje lufte
apo emergjence. 3 Megjithatë, kufizimet e
përcaktuara në nenin 10 nga KEDNJ zbatohen
dhe rregullohen më tej në legjislacion.
Për një mbrojtës të mjedisit, ligji më i rëndësishëm
që mund të ketë një ndikim negativ në lirinë e
tyre të shprehjes është Ligji për Përgjegjësinë
Civile për Fyerje dhe Shpifje nga 2012. Ai
dekriminalizoi fyerjen dhe shpifjen dhe vendosi
vetëm përgjegjësi civile për dëmet e supozuara
të shkaktuara në nderin dhe reputacionin e
një personi të caktuar fizik ose juridik. Ligji
përcakton që liria e shprehjes mbetet e garantuar
dhe se çdo kufizim i nënshtrohet kushteve të
rrepta sipas ligjit kombëtar, si dhe traktateve
ekzistuese ndërkombëtare, siç është KEDNJ
dhe praktika gjyqësore e GJEDNJ. Përvoja
ka treguar se mbrojtësit e mjedisit shpesh
kërcënohen me padi shpifjeje si një mekanizëm
për “heshtjen” kur publikojnë ndonjë problem
specifik mjedisor që mund të shkaktohet nga
një subjekt i caktuar. Këto kërcënime shpesh
publikohen shumë duke përdorur mediat
masive të shoqëruara me një letër nga një
avokat që kërkon një deklaratë faljeje dhe
tërheqjeje. Kjo ka një efekt të dëmshëm për
mbrojtësit e mjedisit veçanërisht në rastet
kur aktivizmi i tyre po rrezikon interesin e disa
korporatave shumëkombëshe që punojnë në
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fushën e industrisë, energjisë ose minierave.
Në rastet kur kërcënimet u operacionalizuan,
aktivistët u ekspozuan së pari ndaj barrës së
provës, domethënë për të propozuar prova për
pretendimin kontestues. Kjo është një sfidë
në rastet kur publiku (përfshirë aktivistët) nuk
kanë qasje në informacion dhe dokumenta.
Dështimi për të propozuar prova mund të
rezultojë (përveç nëse nuk ka arsye për rrëzimin
e padisë - p.sh. Interesi publik) në humbjen
e procedurës dhe përgjegjësinë për dëmet.
Problem i rëndësishëm janë edhe kostot e larta
ligjore për të cilat ndihma juridike nuk është e
disponueshme.
Qasja në informacion është një komponent tjetër
i lirisë së shprehjes. Ligji i ri për Qasje të Lirë në
Informacionin Publik nga viti 2019 parashikon
që të gjithë personat juridikë dhe personat
fizikë do të kenë qasje të lirë në informacionin
e rëndësishëm për publikun dhe vendos një
listë të gjerë të subjekteve që janë të detyruar
të japin informacionin e nevojshëm. Arsyet e
refuzimit janë deklaruar në mënyrë eksplicite.4
Në fushën e mbrojtjes së mjedisit problemi
kryesor që mbetet është se të dhënat në lidhje
me mjedisin nuk janë shpesh të disponueshme
(p.sh. Për shkak të problemeve teknike me
pajisjet matëse) ose mbahet nga një subjekt
privat i cili nuk i nënshtrohet këtij ligji. Kjo është
adresuar pjesërisht me Ligjin për Mbrojtjen
e Mjedisit megjithatë bazat për refuzimin e
kërkesës gjithashtu përcaktohen në mënyrë
të gjerë dhe të paqartë. Rrjeti i monitorimit të
cilësisë së ajrit është përditësuar plotësisht
dhe funksionon që vitin e kaluar, i zgjeruar me
instrumente dhe stacione shtesë monitorimi,
të cilat po tregojnë të dhëna në kohë reale në
mënyrë të vazhdueshme. Kishte disa çështje
teknike në disa raste kur u fik energjia elektrike
dhe stacionet u rinisën. Subjektet private që
i nënshtrohen lejeve të integruara mjedisore
gjithashtu nuk mund t’i mbajnë të dhënat larg,
pasi i gjithë procesi i lëshimit të lejes, si dhe lejet
përfundimtare janë në dispozicion të publikut.
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Faqja e internetit e Ministrisë për Mjedisin dhe
Planifikimin Hapësinor përmban një sasi të
konsiderueshme informacioni megjithatë miqësia
e saj me përdoruesit duhet të përmirësohet.
ii Mbi lirinë e organizimit
Kushtetuta garanton lirinë e organizimit të
qytetarëve për të ushtruar dhe mbrojtur të
drejtat dhe bindjet e tyre politike, ekonomike,
sociale, kulturore dhe të tjera.5 Qytetarët mund
të krijojnë lirshëm shoqata të qytetarëve dhe
partive politike, t’u bashkohen atyre ose t’i
lënë ato. Ligji për Shoqatat dhe Fondacionet
rregullon ushtrimin e lirisë së organizimit duke u
bashkuar me shoqatat, fondacionet, sindikatat
dhe format organizative të organizatave të
huaja me qëllim të përmbushjes së qëllimeve,
aktiviteteve të tyre dhe mbrojtjen e të drejtave,
interesave dhe bindjeve në përputhje me
Kushtetutën dhe ligjin. Liria e organizimit në
çështjet që kanë të bëjnë me mjedisin njihet
më tej në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit. Ky ligj
përcakton një detyrim ndaj autoriteteve që
marrin vendime ose dokumenta planifikimi për
të përcaktuar publikun e prekur ose që ka të
ngjarë të preket, ose që ka interes në zbatimin
e vendimeve dhe dokumentave të planifikimit.
Publik i shqetësuar është publiku i cili, aktualisht
ose në të ardhmen, është prekur nga ose ka
interes në lidhje me marrjen e vendimit për
mjedisin dhe i cili është në lidhje të veçantë me
një procedurë të posaçme. Publiku i shqetësuar
përfshin organizatat jofitimprurëse që promovojnë
mbrojtjen e mjedisit, si dhe një person fizik i cili
ka një probabilitet të madh të ndiejë pasojat e
vendimmarrjes. Ligji njeh gjithashtu të drejtën
e OJF -ve të krijuara për mbrojtjen e mjedisit
për të filluar një procedurë gjyqësore.

Udhëzime për Vlerësimin e Ndikimit Rregullator
miratuar nga Qeveria përcaktoi sistemin për
konsultime me palët e interesuara në procesin
e hartimit të ligjit. Në varësi të përmbajtjes së
projektligjit dhe implikimeve të mundshme,
ministritë përcaktojnë palët e interesuara të
cilat do të konsultohen dhe përfshihen në
procesin e planifikimit, duke kryer procesin
e vlerësimit të implikimeve të rregulloreve
dhe përgatitjen e projektligjit. Konsultimet
mund të marrin formën e inspektimit publik,
dëgjimeve publike, kërkesave për opinione
me shkrim, shënimeve dhe sugjerimeve nga
palët e interesuara, pjesëmarrjes në grupet e
punës të formuara nga ministria.
iii Mbi lirinë e tubimit
Kushtetuta njeh se qytetarët kanë të drejtë të
mblidhen në mënyrë paqësore dhe të shprehin
protesta publike pa njoftim paraprak dhe
miratim të veçantë 6. Ushtrimi i kësaj të drejte
mund të kufizohet vetëm gjatë gjendjeve të
luftës dhe emergjencës. Ligji për Mbledhjet
Publike është në përputhje me standardet
ndërkombëtare, por ende përmban formulime
të gjera dhe të paqarta, të cilat në praktikë mund
të kufizojnë ushtrimin e kësaj të drejte. Një
tubim publik me qëllim të shprehjes paqësore
të mendimit ose protestës mund të mbahet
në çdo vend që është i përshtatshëm për një
qëllim të tillë, përveç: i) pranë institucioneve të
kujdesit shëndetësor, në një mënyrë që pengon
hyrjen e automjeteve të ambulancës dhe prish
qetësinë e pacientëve; ii) pranë kopshteve dhe
shkollave kur frekuentohen nga fëmijët, dhe
iii) në autostrada dhe rrugë kombëtare, në
një mënyrë që rrezikon trafikun. Kodi Penal
siguron mbrojtje shtesë për lirinë e tubimit duke
parandaluar shqetësimin e një tubimi publik
dhe duke sanksionuar shkeljen e së drejtës për
grevë si vepër penale. Në praktikë, pengesat e
rëndësishme në realizimin e tubimeve publike
dhe protestave në lidhje me mjedisin nuk u
vunë re dhe nuk u raportuan.
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iv Mekanizmat e ankesave
Gjykata Kushtetuese mbron liritë dhe të drejtat e
individit dhe qytetarit në lidhje me lirinë e bindjes,
ndërgjegjes, mendimit dhe shprehjes publike
të mendimit, shoqatës dhe veprimit politik, si
dhe ndalimin e diskriminimit të qytetarëve për
shkak të seksit, racës, religjionit, kombëtar, social
dhe përkatësisë politike. Si rregull, Gjykata
Kushtetuese vendos për mbrojtjen e lirive
dhe të drejtave në bazë të një seance publike.
Pjesëmarrësit në procedurë dhe Avokati i
Popullit janë të ftuar në dëgjimin publik, dhe
nëse është e nevojshme, persona të tjerë, organe
ose organizata mund të ftohen. Me vendimin
për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave, Gjykata
Kushtetuese do të përcaktojë nëse ka shkelje
dhe, në varësi të kësaj, do të anulojë aktin
individual, do të ndalojë veprimin me të cilin
është kryer shkelja ose do të refuzojë kërkesën.
Gjatë procedurës, Gjykata Kushtetuese mund
të vendosë pezullimin e ekzekutimit të aktit
ose veprimit individual deri në marrjen e një
vendimi përfundimtar.

Avokati i Popullit është një organ i cili promovon
dhe mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të
qytetarëve dhe të gjithë personave të tjerë që
cenohen nga aktet, veprimet dhe mosveprimet
e organeve të administratës shtetërore, nga
organet e njësive të vetëqeverisjes vendore
dhe nga organet dhe organizatat e tjera me
autorizime publike. Me qëllim të promovimit të
të drejtave dhe lirive të njeriut, Avokati i Popullit
monitoron situatën në lidhje me respektimin e të
drejtave të njeriut dhe vë në dukje nevojën për
mbrojtjen e tyre. Procedura për mbrojtjen e të
drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve
para Avokatit të Popullit fillon me paraqitjen e
një ankese.

Poster promovues për protestën kundër minave

PHOTO
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IV SULMET, NGACMIMET DHE KUFIZIMET
Fushata më e rëndë e organizuar ngacmuese protestuan në mënyrë aktive kundër Vendimit
e organizuar nga shteti kundër OShC -ve në të Qeverisë për të lejuar lëshimin e lejeve për
Maqedoninë e Veriut ndodhi në vitin 2016 ndërtimin e minierave të bakrit në afërsi të tyre
dhe gjysmën e parë të vitit 2017. Gjatë asaj (Vendndodhjet Kazandol dhe Ilovica respektivisht).
periudhehttps://rcgo.mk/wp-content/ Ata ngritën publikisht shqetësime në lidhje
uploads/2018/10/report-on-the-enabling- me sigurinë e projekteve të minierave dhe
environment-for-civil-society-development- teknologjinë e vjetëruar që përdor cianid. Në
in-macedonia-in-2017.pdf 22 OSHC u vunë nën këto deklarata publike shoqëritë që zotërojnë
inspektime të njëkohshme të Policisë Financiare koncesionin (korporata e huaj) reaguan së pari
dhe Zyrës së të Ardhurave Publike (PRO), pas me kërcënimin publik për të paditur për shpifje.
kërkesës së Prokurorisë Publike dhe të inicuar
nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin nga Llojet e tjera të veprimeve juridike që përdoren
Korrupsioni. Kontrollet iu drejtuan organizatave (në një masë më të vogël) janë paditë për
që punojnë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut pushtimin e pretenduar të pronës private ose
dhe demokracinë dhe në më shumë raste kishin dëmet për të ardhurat e humbura. Përdorimi
folur publikisht kundër politikave të partive i këtij lloji të “butë” presioni mund të ketë një
politike në pushtet atëherë.7 Megjithëse në efekt të dëmshëm në përkushtimin e aktivistëve
këtë rast specifik objektivi i ngacmimit nuk mjedisorë në luftën e kauzës së tyre. Edhe në
ishin OShC -të mjedisore dhe/ose kontrollet e situatat kur specifikat e situatës dhe ligji janë
aktivistëve, fakti i vetëm që disa institucione (me krejtësisht në favor të tyre, mbeten dy çështje
ligj të pavarur) njëkohësisht nuk kundërshtuan që mund t’i shkaktojnë ato të tërhiqen. E para
kërkesat padyshim arbitrare për inspektime është asimetria e fuqisë. Ndërsa shoqëria
dhe ngacmime, tregon rreziqet ndaj të cilave posedon dëshmitë dhe informacionin dhe ka
ekspozohet çdo subjekt nëse do të vendoste qasje në shërbimet nga firmat e mëdha juridike,
të vepronte kundër elitave politike në pushtet. aktivistët dhe OShC -të varen nga ndihma
vullnetare nga avokatët vendas ose kontributi
Që nga viti 2017 asnjë shtet i ngjashëm ku në para që nuk mund të kompensojë në asnjë
është organizuar dhe kryer ngacmim nuk mënyrë pabarazinë fillestare. Arsyeja e dytë
është identifikuar ose raportuar nga ndonjë është mungesa e përgjithshme e besimit në
OShC përfshirë OShC mjedisore ose kundër paanësinë e gjyqësorit. Kjo shkakton një ndjenjë
aktivistëve. Megjithatë, mungesa e presionit të të paramenduar tek aktivistët se procedura
deklaruar të sponsorizuar nuk duhet kuptuar ligjore do të humbet dhe do t’i nënshtrohet
se OShC -të dhe aktivistët nuk janë subjekt i pagesës së tarifave dhe dëmeve për shkak të
sulmeve në asnjë mënyrë. Format e këtyre faktit se në anën tjetër kemi një korporatë të
modaliteteve të presionit janë të ndryshme fuqishme pronare të një koncesioni të dhënë
siç tregon përvoja.
nga Qeveria.
Forma e parë dhe më e zakonshme e presionit
kundër OShC -ve dhe aktivistëve mjedisorë
në Maqedoninë e Veriut është kërcënimi i
veprimit ligjor dhe (më rrallë) operacionalizimi i
tij. Veprimet juridike mund të marrin disa forma.
Më i përdoruri është veprimi ligjor për shpifje
(dhe në disa raste fyerje). Në vitet e kaluara
viktima të një presioni të tillë ishin aktivistët
lokalë nga Gevgelia dhe Strumica të cilët

Një nga çështjet kryesore që raportohet nga
aktivistët është mungesa e qasjes në informacion
për projektet që ndikojnë në mjedis. Megjithëse
ekziston legjislacioni, organet shpesh ngurrojnë
të japin informacionin e kërkuar, veçanërisht
nëse mund të përfshijë informacion të ndjeshëm.
Kjo i shtyn aktivistët të fillojnë një procedurë
apelimi e cila shpesh është e gjatë dhe që kërkon
një nivel të sfondit ligjor. Shkak domethënës
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për këtë problem, siç raportuan ata, është
legjislacioni kompleks që krijon një rrëmujë
edhe më të shumanshme dhe të ndërthurur
kompetencat midis institucioneve të ndryshme
(p.sh. qeverisja qendrore kundër qeverisjes
vendore; ministritë, inspektoratet). Kjo rezulton
me përcjelljen e vazhdueshme të kërkesave
për lirinë e informacionit, duke pretenduar se
ato (institucioni) nuk posedojnë informacionin
e kërkuar.
Problem i rëndësishëm që raportohet nga
pothuajse të gjithë aktivistët është përdorimi
i shpifjeve dhe shpifjeve publike ndaj tyre
nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mediave
të caktuara ndonjëherë nga individë të
identifikueshëm, por edhe nga profile anonime
të FB ose Twitter. Kjo mund të kuptohet si një
sulm personal ose ndarje e informacionit të
rremë. Një metodë e poshtërimit të aktivistëve
është duke deklaruar se motivet e tyre janë
politike dhe partiake në natyrë për të diskredituar
kauzën e tyre. Në një masë më të vogël ka
raporte për inspektime dhe kanosje edhe pse
ato nuk mungojnë. Mungesa e transparencës
dhe gatishmëria për bashkëpunim me aktivistët
mbetet ndër institucionet. Çdo propozim
konstruktiv shpesh refuzohet. Legjislacioni
kompleks shpesh (me dashje) krijon boshllëqe në
kompetencë midis institucioneve të ndryshme
dhe inspektoratit në mënyrë që ata të mos
pranojnë llogaridhënien dhe thjesht t’i referohen
institucioneve të tjera. Prokuroria publike nuk
heton dhe ndjek penalisht rastet për ndotje të
mjedisit ose abuzim me autoritetin zyrtar në
lidhje me mbrojtjen e mjedisit. Vetëcensura
është mjaft e zakonshme në mesin e aktivistëve.
Kjo është për shkak të mungesës së fuqisë në
aftësinë e gjyqësorit dhe institucioneve të tjera
për të mbrojtur aktivistët në rastet e padive për
shpifje dhe shpifje publikisht.
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Sipas përfaqësuesit të Ministrisë për Mbrojtjen e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ka mungesë
të përgjithshme të besimit në mes të aktivistëve
në institucionet dhe ekspertëve në fusha të
veçanta. Sidoqoftë, një çështje shtesë që
pengon komunikimin dhe bashkëpunimin
midis aktivistëve dhe institucioneve është se
shpeshherë aktivistëve u mungojnë njohuritë
dhe ekspertiza specifike për një qasje të caktuar
specifike. Kjo shpesh rezulton me kritika të
pabazuara ndaj institucioneve dhe qasje negative
në komunikim që çon në ngërç. Presionet dhe
kanosjet nuk janë raportuar tek përfaqësuesit e
intervistuar të autoriteteve publike, megjithatë
nuk mund të përjashtojmë që një informacion
i tillë të jetë përcjellë tek inspektorët e tjerë
mjedisorë dhe punonjësit e policisë. Komunikimi
i aktivistëve me autoritetet publike shpesh ka
të bëjë me probleme të veçanta mjedisore dhe
jo për kooperim dhe bashkëpunim afatgjatë.
Sipas autoriteteve publike, si rregull mbrohen
dhe zbatohen të drejtat e aktivistëve për të
mbledhur dhe shprehur ankesat e tyre për
çështjet e lidhura me mjedisin. E drejta e tyre për
të protestuar është e garantuar dhe e zbatuar
në praktikë. Çështja e vetme me të cilën ata
mund të përballen është kur ata veprojnë ose
protestojnë kundër shoqërive ose individëve
privatë. Në ato raste kërcënimet ligjore (mbrojtja
e pronës dhe shpifja më e zakonshme) janë të
mundshme.
Duke marrë parasysh kufizimet nga policia, ata
nuk ishin të pranishëm edhe pse një numër i
konsiderueshëm protestash ndodhën në tre
vitet e fundit. Përveç rastit “Të Premtet për të
Ardhmen”, të përshkruar më poshtë, shkeljet e
tjera në të drejtën e protestës nuk u identifikuan.
Përdorimi i forcës nga oficerët e policisë kundër
protestuesve rregullohet rreptësisht me Ligjin
për Policinë. Lejohet vetëm në rastet kur ka
shqetësim të rëndë të rendit dhe qetësisë
publike.

QENDRONI TË SIGURT DHE FLISNI HAPUR - STUDIM RAJONAL MBI POZICIONIN E MDMNJ

Në ato raste, shefi i policisë përgjegjës mund
të urdhërojë përdorimin e: forcës fizike, shkopit,
pajisjeve të kufizimit dhe qenve të policisë. Në
rrethana të jashtëzakonshme, kreu i Byrosë së
Sigurisë Publike (kreu i forcave të policisë) mund
të urdhërojë përdorimin e automjeteve me
qëllim të veçantë (për shpërndarjen e turmave,
ndalimin e lëvizjes dhe topat e ujit), mjetet
piroteknike (bomba goditëse) dhe substanca
kimike (gaz lotsjellës). Nga hulumtimet dhe
intervistat e kryera nuk ka indikacione se masa
të veçanta hetimore janë urdhëruar dhe kryer
ndonjëherë kundër aktivistëve mjedisorë.
Ligji (për Policinë) siguron një bazë ligjore për
mbikëqyrje audio dhe video (regjistrim) në
tubimet publike, nëse ekziston rrezik për jetën
dhe trupin e njeriut, ose për pronën në një masë
të madhe. Policia mund të njoftojë qëllimin
për të regjistruar tubimin publik. Sidoqoftë, në
praktikë pothuajse të gjitha protestat regjistrohen.
Kamerat e dorës dhe CCTV janë mjetet më të
përdorura për regjistrim. Materiali i regjistruar
sipas ligjit mbahet në polici për një periudhë
prej gjashtë muajsh pas së cilës ai shkatërrohet
nëse nuk përdoret në procedurë penale ose
kundërvajtëse.

Në rast të përdorimit të forcës së tepërt dhe
tejkalimit të kufijve të autoritetit të tyre, punonjësit
e policisë i nënshtrohen një hetimi të brendshëm
nga Sektori për Kontrollin e Brendshëm dhe
Standardet Profesionale brenda Ministrisë së
Punëve të Brendshme. Sidoqoftë, njëkohësisht
policia ka detyrimin të paraqesë një raport te
Prokurori Publik nëse përdorimi i forcës së tepërt
rezultoi në një vepër penale. Departamenti
special në kuadër të Prokurorit Publik heton dhe
ndjek penalisht policët në procedurë penale.
Që nga viti 2018 një rol domethënës i është
dhënë Ombudsmanit i cili monitoron këto raste
dhe mund t’i raportojë në mënyrë të pavarur
këto raste në Prokurorinë Publike. Sidoqoftë,
në praktikë ka ende probleme në efektivitetin
e të gjithë këtyre mekanizmave hetues.

Sidoqoftë, këto regjistrime nuk duhet të
ngatërrohen me regjistrimet e veprimeve të
veçanta të policisë, qëllimi i të cilave është të
vlerësojnë sjelljen e punonjësve të policisë dhe
nëse ata veprojnë brenda autoritetit të tyre. Në
rastin e fundit, policia mund ta mbajë materialin
vetëm për 45 ditë. Ekziston një paqartësi ligjore
për lejueshmërinë e regjistrimit të punonjësve të
policisë nga qytetarët dhe aktivistët. Specifikat
e rastit janë shumë të rëndësishme, vendi i
regjistrimit si dhe rrethanat në të cilat është
bërë. Si rregull, Kodi Penal inkriminon sjellje
të tilla si Regjistrim i paautorizuar, megjithatë
deri më tani nuk ka të dhëna në dispozicion
nëse këto raste janë ndjekur penalisht. Për më
tepër, këto krime ndiqen me padi private dhe
jo nga prokurori publik.
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V RASTE STUDIMORE
Rasti 1: Letrat e njoftimit paraprak për shpifje
kundër aktivistëve mjedisorë
Ilovica-Stuka është një lokalitet pranë Strumicës
në pjesën jug-lindore të vendit. Në 2012 dhe
2016 Qeveria lidhi një kontratë koncesioni me
kompaninë Burimet Euromax për nxjerrjen e
bakrit. Proceset e mëparshme për dhënien e
lejeve për gërmime dhe shfrytëzime gjeologjike
nuk ishin transparente dhe njerëzit që jetojnë
në këtë zonë nuk ishin të vetëdijshëm se në
afërsi të tyre ekziston një plan për hapjen e një
miniere bakri të hapur. Për shkak të fshehtësisë
dhe faktit që njerëzit e prekur janë në një masë
të madhe fermerë (lugina e Strumicës është
një nga zonat bujqësore më të rëndësishme)
në vitin 2017 disa aktivistë dhe OShC filluan
një fushatë “Ndal për minierat e vdekjes”. Grupi
mori vrull në fund të vitit 2017 dhe në fillim
të vitit 2018 me disa protesta, peticione dhe
reagime dhe arriti ta ngrejë këtë çështje në
një nga çështjet më djegëse politike në vend.
Gjatë kulmit të debatit, pesë aktivistë vendas
morën letra njoftimi paraprak me shkrim nga
avokatët e kompanisë minerare. Njoftimet kishin
të bënin me postimet specifike që aktivistët
kishin ndarë në rrjetet sociale në të cilat ata
ngritën shqetësime në lidhje me sigurinë e
minierës së planifikuar dhe se shoqëria planifikon
të përdorë acid sulfurik dhe cianid. Në letrat e
njoftimit avokatët i vlerësojnë ato deklarata si
shpifëse dhe kërcënojnë se nëse aktivistët nuk
kërkojnë falje publike dhe tërheqin deklaratën e
tyre, ata do të paditen nga kompania për shpifje
dhe kompensim të dëmeve. Aktivistët nuk ranë
dakord të kërkojnë falje dhe as të tërheqin
deklaratat e tyre. Për më tepër, ata njoftuan se
nëse fillon veprimi ligjor ata do të paraqesin një
kundërpadi. Ato u mbështetën nga OShC dhe
aktivistë të tjerë dhe madje një nismë për një
fond mbështetës ishte planifikuar të fillonte
nëse paditë ngriheshin. Sidoqoftë, shoqëria
nuk i shfrytëzoi kërcënimet e saj dhe nuk filloi
një veprim ligjor. Qeveria, për shkak të presionit
public në rritje në mënyrë të njëanshme vendosi
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të ndërpresë kontratën e koncesionit. Shoqëria
apeloi dhe tani çështja është në procedurë
para gjykatave administrative.
Rasti 2: Sabotim i një referendumi lokal mbi
çështjet mjedisore
Kazandol është një fshat i vogël në cepin
jug-lindor të Maqedonisë së Veriut, pranë
qytetit të Valandovo. Në vitin 2015 Qeveria
nënshkroi një kontratë me kompaninë Sardich
M. për hapjen e një miniere bakri. Aktivitetet e
ndërtimit dhe procedura për marrjen e një leje
shfrytëzimi filluan në vitin 2017 duke shkaktuar
një reagim të rëndësishëm në mesin e vendasve.
Zona përreth është e njohur për prodhimin e
saj bujqësor dhe hapja e një miniere të tillë,
siç pretendojnë aktivistët lokalë, do të kishte
një efekt të dëmshëm në mjedis dhe në
ushqimin e fermerëve vendas. Ata kundërshtuan
fuqishëm teknologjinë e vjetëruar të deklaruar
në projekt që rrezikon ndotjen e tokës dhe
ujit. Të organizuar përmes rrjeteve sociale
dhe brenda komuniteteve të tyre, aktivistët
filluan të paraqesin peticione në Qeveri, duke
organizuar protesta dhe ndërgjegjësim për
problemin. Aktivitetet e tyre patën efekt të
madh dhe OShC dhe aktivistët e tjerë mjedisorë
mbështetën kauzën e tyre.
Për shkak të mungesës së mjeteve ligjore
(kontrata e koncesionit ishte në fuqi) dhe
mungesës së vullnetit politik për të përballuar
shpenzimet për përfundimin e kontratës, aktivistët
filluan një nismë për një referendum lokal ku
qytetarët e komunës do të vendosin nëse
pajtohen apo jo të ketë një objekt minierash
të tillë aty pranë. Ata mblodhën nënshkrimet
e nevojshme për të kërkuar një referendum,
por hasën pengesa nga Këshilli Bashkiak (i cili
zyrtarisht thërret referendumin). Pengesat ishin
të natyrës administrative. Ose dokumentacioni
nuk është regjistruar siç duhet, janë përdorur
forma të gabuara ose të vjetra etj. Edhe në
këto rrethana më 20 gusht 2017 referendumi u
organizua megjithatë ai nuk arriti të përmbushë
kriteret e regjistrimit prej 50% në mënyrë që
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të konsiderohet i vlefshëm. Pjesëmarrja e ulët,
sipas aktivistëve, ishte një pasojë e drejtpërdrejtë
e një presioni dhe kanosjeje të koordinuar dhe
të qëllimshme të kryer nga: qeveria lokale, një
parti politike dhe stafi i një ambasade (nga ku
është shoqëria). Presionet u raportuan tek
komisioni zgjedhor dhe policia megjithatë pa
asnjë rezultat. Faktori kryesor në dështimin e
referendumit ishte përfshirja e partive politike
anëtarët dhe mbështetësit e së cilës vendosën
të veprojnë sipas kërkesës së partisë dhe jo me
bindjen e tyre, gjë që minon ndjeshëm përpjekjet
e aktivistëve. Sidoqoftë, puna e tyre nuk ishte e
kotë. Partia tjetër politike e cila mori pushtetin
në vitin 2017 e ndërpreu kontratën dhe puna në
minierë u ndal. Ekziston një procedurë ligjore
në pritje për përfundim dhe Qeveria mund të
jetë e detyruar të paguajë tarifa dhe dëme të
konsiderueshme.
Rasti 3: Presioni politik kundër aktivistëve
mjedisorë - Jugohrom
Jugohrom Ferroalloys (më parë një shoqëri
tregtare e zotëruar nga shteti “Silmak” prej vitit
1952) gjendet në fshatin Jegunovce, në rajonin
e luginës së Polog-ut, rreth 10 km nga qyteti
i Tetovës. Jugohrom prodhonte ferro-aliazh,
veçanërisht ferro-silikon dhe është punëdhënësi
kryesor në Jegunovce. Siç është identifikuar nga
ekspertët dhe aktivistët e OJF -ve, Jugohrom
kontribuon pothuajse 99% në ndotjen totale të
ajrit në rajonin e Polog-ut. Sipas standardeve të
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH),
përqendrimi i grimcave PM10 është tetë herë
më i lartë se kufijtë e lejuar, dhe më shumë se
dhjetë herë në dimër, duke shkaktuar infeksione
të frymëmarrjes, sëmundje të zemrës, goditje
në tru, kancer dhe vdekje.
Për shkak të rëndësisë për ekonominë vendore
(dhe kombëtare) kompania kishte trajtim të
privilegjuar nga Qeveria duke shtyrë vazhdimisht
detyrimin e saj për të marrë lejen e integruar
mjedisore. Në rastin e Jugohrom kjo kërkesë
përfshinte instalimin e filtrave të ajrit. Shoqëria

nuk e përfundoi detyrimin e saj për të instaluar
filtrat e nevojshëm. Me kalimin e viteve OShC -të
lokale dhe qytetarët e Tetovës kanë organizuar
shumë protesta kundër Jugohromit. Objektivi i
tyre ishte që qeveria të ushtrojë presion maksimal
mbi shoqërinë për të instaluar filtra dhe për të
zvogëluar ndotjen menjëherë, veçanërisht pasi
Jugohrom ka funksionuar me fitim në vitet e
fundit, jo për të mbyllur fabrikën. Në vitin 2016
shoqëria u mbyll nga autoritetet megjithatë
deri më tani mbetet problemi i rrjedhjes së
mineralit të mbeturinave me metale të rënda.
Aktivistët e përfshirë ishin subjekt i presionit
të përhershëm politik nga partitë në pushtet.
Presioni funksionoi përmes postimeve në mediat
sociale ku aktivistët u akuzuan se aktivitetet
e tyre janë të motivuara politikisht. Gjithashtu,
postimet dhe komentet më poshtë u përdorën
për të shpifur ndaj aktivistëve. Jugohrom mbetet
një çështje e hapur, megjithatë pavarësisht
presionit, aktivistët arritën të sigurojnë mbylljen
e fabrikës edhe pse ata vazhdimisht kërkojnë
heqjen e të gjitha mbeturinave toksike dhe
pastrimin e tokës dhe zonave përreth.
Rasti 4: Procedura kundërvajtëse kundër
aktivistëve të rinj
Në shkurt 2020 një grup prej pesë aktivistësh
të rinj mjedisorë nga nisma E Premtja për të
Ardhmen zhvilloi një shfaqje guerile publike
me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për ndotjen
e ajrit dhe ndryshimin e klimës. Performanca
ndodhi në Shkup dhe përfshinte pikturimin
e pëllëmbëve të kuqe në pjesën e xhamit të
derës së Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor me llak të mesazhit “Gjaku i fëmijëve
tuaj” në dysheme duke aluduar në ngjyrën e
kuqe të pëllëmbëve.8 Simbolika e mesazhit
ishte numri në rritje i të porsalindurve dhe
fëmijëve me sëmundje të frymëmarrjes. Me
këtë veprim aktivistët u përpoqën të thërrasin
punonjësit e Ministrisë për ta marrë seriozisht
këtë çështje dhe të bëjnë gjithçka në fuqinë
e tyre për të luftuar ndotjen e ajrit.
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VI REKOMANDIMET
Oficeri i sigurisë së institucionit i mbajti aktivistët Rekomandime për autoritetet
brenda ndërtesës dhe thirri policinë edhe pse
përveç bojës që lahet në derën e xhamit nuk • Qeveria në kodet për praktikat për nëpunësit
ishte shkaktuar dëme të tjera materiale. Oficerët
civilë dhe zyrtarët publikë duhet të ndalojë
e policisë u bënë të vrazhdë me aktivistët (njëri
në mënyrë eksplicite çdo formë presioni
prej të cilëve ishte i vogël), paraqitën një raport
dhe kërcënimi, drejtpërdrejt ose tërthorazi,
për kundërvajtje dhe i liruan aktivistët pas disa
personalisht ose në mediat sociale kundër
orësh. Rasti ngriti vëmendje të konsiderueshme
aktivistëve mjedisorë;
në publik për shkak të përgjigjes joproporcionale
të oficerëve të sigurisë dhe policisë ndaj një • Policia dhe prokurori publik duhet të
grupi aktivistësh të rinj, veprimi i të cilëve nuk
përpunojnë me përparësi çdo kërcënim të
shkaktoi asnjë dëm material, ata nuk vepruan
raportuar ndaj aktivistëve mjedisorë qoftë
dhunshëm dhe veprimi i tyre u drejtua për një
nga individë apo shoqëri dhe të mbledhë të
çështje publike me shqetësim më të madh.
gjitha provat e nevojshme për të siguruar që
Gjobat për kundërvajtje mund të jenë nga 50
sjellja e tyre do të sanksionohet siç duhet;
në 400 EUR, në varësi të aktit specifik.
• Masat e policisë duhet të jenë proporcionale
Rasti 5: Prishja e instalimit të protestës nga
dhe nëse protesta ose instalimi i vë në rrezik
persona të paidentifikuar në makinën bashkiake
personat ose pronën duhet të përmbahet
nga ndalimi i ngjarjes;
Në Nëntor 2019 një grup aktivistësh qytetarë
nga Tetova ngritën tre instalime me fotografi • Pjesëmarrja e OShC-ve dhe qytetarëve
nga disa lokacione nga qyteti duke aluduar në
në proceset vendimmarrëse në lidhje me
premtimet e parealizuara zgjedhore të qeverisë
mjedisin, në nivel qendror dhe lokal, duhet
lokale.9 Aktivistët donin të rrisin ndërgjegjësimin
të garantohet dhe sigurohet; Konsultimet
për mungesën e gatishmërisë dhe kapacitetit
pro forma duhet të shmangen me çdo kusht;
të qeverisjes vendore për të zgjidhur problemet
lokale, shumica prej tyre me natyrë mjedisore. • Avokati i Popullit duhet të përfshihet më
Instalimet u vendosën në hapësirat publike në
aktivisht në problemet që lidhen me mjedisin
qendër të qytetit pa shkaktuar ndonjë shqetësim
pasi e drejta për një mjedis të shëndetshëm
në trafikun ose lëvizjen e këmbësorëve. Sidoqoftë,
është e njohur në Kushtetutë dhe qëndron në
jo më shumë se gjysmë ore më vonë, disa
kompetencat e saj. Avokati i Popullit duhet
persona dolën nga një automjet në pronësi
të përdorë të gjitha kompetencat që i janë
të bashkisë dhe pa asnjë identifikim paraprak
dhënë institucionit për të mbrojtur mbrojtësit
shkatërruan dhunshëm instalimin dhe bënë
e mjedisit;
fotografitë me të. Policia dhe bashkia u informuan
për incidentin megjithatë deri më tani askush
nuk mban përgjegjësi dhe nuk ndëshkohet.
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Rekomandime për mbrojtësit e mjedisit dhe
mediat
• Mbrojtësit e mjedisit dhe OShC -të duhet të
përpiqen të krijojnë një qendër të burimeve
ligjore në bashkëpunim me OJF -të ligjore
dhe avokatët. Kjo qendër duhet të sigurojë
një këshill dhe udhëzime të vazhdueshme
për veprimet e tyre, të sigurojë që veprimet e
tyre të jenë në përputhje me ligjin dhe nëse
është e nevojshme të sigurojë përfaqësimin
e nevojshëm ligjor në çdo procedurë.

1
2

3
4

• Çdo aktivitet individual i advokimit duhet të
planifikohet me përpikëri dhe të bëhet një
kujdes i plotë para çdo deklarate publike
në mënyrë që të sigurohet vërtetësia dhe të
formulohet deklarata në mënyrën e duhur.
• Rrjetëzimi duhet të ushqehet me komunitetet
lokale veçanërisht kur mbron një kauzë në
vende të ndryshme. Publiku vendor duhet
të jetë i vetëdijshëm dhe i informuar për
aktivitetet e aktivistëve.
Rekomandime për bashkësinë ndërkombëtare
• Komuniteti ndërkombëtar duhet të mbështesë
mbrojtësit e mjedisit dhe OJF -të mjedisore
në kauzën e tyre.
• Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare
duhet të shmangin mbrojtjen e interesave të
shoqërive të caktuara sepse ato vijnë nga i
njëjti vend në situatën kur preket mbrojtja
e mjedisit.

5
6
7

8

9

Neni 16 nga Kushtetuta.
Kushtetuta në nenin 110 kufizon të drejtat për
të cilat mbrojtja mund të kërkohet drejtpërdrejt
përmes një ankese kushtetuese në: a liria e bindjes,
ndërgjegjes, mendimit dhe shprehjes publike
të mendimit; b shoqata dhe veprimi politik; dhe
c ndalimi i diskriminimit të qytetarëve për shkak
të gjinisë, racës, përkatësisë fetare, kombëtare,
shoqërore dhe politike.
Neni 54 paragrafi 4 i Kushtetutës.
Mbajtësit e informacionit mund të refuzojnë
kërkesën për qasje në informacionin e klasifikuar,
të dhënat personale zbulimi i të cilave do të
nënkuptonte shkelje të mbrojtjes së të dhënave
personale, informacioni zbulimi i të cilit do të
nënkuptonte shkelje të konfidencialitetit të
procedurës tatimore; informacioni i marrë ose i
përpiluar për qëllime të një hetimi, një procedure
penale ose kundërvajtjeje, për kryerjen e një
procedure administrative ose civile, dhe zbulimi
i të cilave do të kishte pasoja të dëmshme për
rrjedhën e procedurës; informacion që rrezikon
të drejtat që rrjedhin nga prona industriale ose
intelektuale (patentë, model, mostër, markë
tregtare dhe markë shërbimi, përcaktimi i origjinës
së produktit).
Neni 20 i Kushtetutës.
Neni 21 i Kushtetutës.
Të gjitha organizatat që sigurojnë fonde për
punën e tyre nga Fondacioni Shoqëria e Hapur,
si dhe. Kontrollet dhe inspektimet për 22 OShC
-të përfunduan në fund të vitit të kaluar pa zbuluar
ndonjë veprim të paligjshëm nga ana e OSHC -ve.
Më shumë informacion në lidhje me veprimin
mund të gjenden në: https://www.radiomof.
mk/aktivisti-na-fridaysforfuture-zadrzhani-odobezbeduvanjeto-na-ministerstvoto-za-zhivotnasredina/ dhe: https://www.slobodenpecat.mk/
aktivisti-na-fridays-for-future-od-skopje-beazadrzhani-od-policzijata-vo-ministerstvoto-zazhivotna-sredina-foto/
Më shumë informacion në lidhje me veprimin
mund të gjenden në: https://civilmedia.mk/
loja-eko-gerila-i-transformatori-od-tetovo-soostra-reaktsija-kon-vandalizmot-na-opshtinata/
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LIRIA E AKTIVIZMIT MJEDISOR NË SERBI
Autori: Pera Marković, Master në Drejtësi, CEKOR1
I HYRJE
Vlerësimi i nivelit të realizimit të lirisë së aktivizmit
mjedisor në Serbi u krye në bazë të hulumtimeve
të brendshme të kryera për qëllimet e këtij
raporti, duke përdorur disa burime të tjera
publike. Metodologjia e hulumtimit parashikonte
marrjen e përgjigjeve në pyetësor nga aktivistët
mjedisorë dhe nga organet shtetërore që
lidhen drejtpërdrejt me aktivizmin. Hulumtimi i
kryer nga 6 deri më 13 korrik rezultoi me nëntë
pyetësorë të plotësuar të marrë nga aktivistët
dhe asnjë nga dy organet shtetërore të cilave
pyetësorët u ishin dërguar në adresat zyrtare
të postës elektronike (Mbrojtësi i qytetarëve të
Republikës së Serbisë dhe Shërbimi i Mbrojtësit
të qytetarëve, dmth. Ministria e Brendshme
dhe Drejtoria e Policisë), pasi asnjë nga të dy
nuk ka dhënë përgjigje në pyetësor.
Pyetësori për aktivistët e mjedisit kishte gjithsej
30 pyetje. Të anketuarve iu kërkua të japin të
dhënat e tyre personale (mosha, gjinia, arsimi
i lartë dhe fushat e veprimtarisë) dhe sipas
dëshirës të japin emrin e tyre. Pyetësori ndahet
në katër grupe pyetjesh: perceptimi i kufizimeve
dhe problemeve në aktivizmin mjedisor (1–11),
vlerësimi i qëndrimeve të autoriteteve publike
ndaj aktivistëve mjedisorë (12–23), liria e fjalës
(24–28) dhe aksesi në informacion me rëndësi
publike (29-30).2
Nëntë pyetësorë të plotësuar të aktivistëve
mjedisorë erdhën nga shtatë qytete në Serbi
(Beograd, Novi Sad, Subotica, Valjevo, Loznica,
Bor dhe Vrbas). Aktivistët e anketuar janë midis
35 dhe 66 vjeç (katër midis 40 dhe 50 vjeç,
tre midis 50 dhe 60 vjeç, dhe një secili nën
40 vjeç dhe mbi 60 vjeç). Struktura gjinore e
të anketuarve është - pesë burra dhe katër
gra. Aktivistët e anketuar janë mesatarisht me
arsim të lartë: gjashtë kanë diplomë master,
njëri ka diplomë bachelor dhe dy diplomë të
shkollës së mesme. Shumica e aktivistëve të
anketuar punojnë në fushat e menaxhimit të

mbeturinave dhe mbrojtjes së ujit (gjashtë
secila), pastaj në fushat e minierave, mbrojtjes
së ajrit dhe mbrojtjes së pyjeve (katër secila),
hidrocentraleve të vegjël (tre) dhe mbrojtjes
së tokës (dy). Fushat shtesë të punës: energjia,
ndryshimi i klimës, zbatimi i Konventës së
Aarhusit, ekonomia rrethore, integrimi në BE,
të drejtat e njeriut dhe të pakicave, advokimi
publik dhe vullnetarizmi.

II KORNIZA E PËRGJITHSHME E
AKTIVIZMIT MJEDISOR NË SERBI
2.1 Zhvillimi i aktivizmit modern mjedisor
në Serbi
Zhvillimi i aktivizmit mjedisor në Serbi është i
lidhur me zbatimin e Konventës së Aarhusit, dhe
para se të ratifikohet, me miratimin e Ligjit për
Mbrojtjen e Mjedisit 3, dhe Ligjit për Vlerësimin
Strategjik Mjedisor 4 dhe Ligji për Vlerësimin e
Ndikimit në Mjedis 5 (të gjitha të miratuara në
2004).
Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit, të gjitha
procedurat që lidhen me mjedisin përfshijnë
publikun e interesuar si “Publik i cili preket ose
mund të preket nga vendimmarrja e autoritetit
përgjegjës ose që ka interes në të, përfshirë
shoqatat e qytetarëve dhe organizatat shoqërore të
angazhuara në mbrojtjen e mjedisit, të regjistruara
në autoritetin përgjegjës 6. Në këtë mënyrë,
shoqatat dhe aktivistët mjedisorë janë bërë
pjesëmarrës formalë në të gjitha procedurat
mjedisore, nga përgatitja e ligjeve, strategjive
dhe programeve e deri tek projektet individuale,
me disa kufizime (p.sh. procedurat për lëshimin
e lejeve të lokacionit, lejeve të ndërtimit ose
licencës së biznesit janë dypalëshe, aplikanti
dhe organi shtetëror, ku përjashtohet pjesëmarrja
e publikut).
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Ligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor (për prirje e presionit sistematik ndaj atyre që vunë në
planifikimin hapësinor) dhe Ligji për Vlerësimin dukje paligjshmëritë dhe parregullsitë në punën
e Ndikimit në Mjedis (për projekte individuale) e organeve shtetërore. Në atë mënyrë, u krijua një
përshkruajnë detyrimin e organeve shtetërore klimë jashtëzakonisht e pafavorshme shoqërore,
për të zbatuar pjesëmarrjen e publikut në në të cilën ata që vënë në dukje lëshimet në punë
secilën fazë të procesit të përgatitjes së planeve në të gjitha nivelet e qeverisjes, shënohen si
hapësinore, si dhe në përgatitje të rindërtimit, “tradhtarë” nga zyrtarët më të lartë, si Zëvendës
zgjerimit ose heqjes së çdo projekti që mund Kryetari i Beogradit, ose Anëtarët e Asamblesë
të ketë ndikim në mjedis.
Kombëtare. (...) Liria e organizimit gjithashtu
nuk u kërcënua drejtpërdrejt nga përcaktimi i
Gjithashtu i rëndësishëm është edhe Ligji për kufizimeve zyrtare ligjore për organizimin, por
Qasjen e Lirë në Informacionin me Rëndësi individët shpesh ishin në shënjestër pikërisht për
Publike 7 (2004), miratuar si pjesë e zbatimit shkak të aktiviteteve të tyre në OJF ose grupe
të përgjithshëm të Konventës së Aarhus, i cili joformale. (...) Fjalori i vendosur kundër OJF-ve, i
i mundëson publikut të marrë informacionin cili ka ekzistuar në diskursin publik që nga vitet
përkatës për pjesëmarrjen në vlerësimin strategjik 1990, është përsëri në përdorim, dhe përdoruesit
dhe procedurat e vlerësimit të ndikimit.
anonim shpesh publikojnë lista të ndryshme të
organizatave armike në internet. “Statistikat
2.2 Respektimi i të drejtave të njeriut në Serbi nga Shtojcat e Raportit tregojnë se llojet më të
zakonshme të incidenteve janë shpifja përmes
Raportet e shumta të mediave dhe deklaratat mediave të shtypura dhe portaleve të internetit,
e figurave publike tregojnë se ka probleme në dhe shtypja përmes procedurave kundërvajtëse.
Serbi në lidhje me të drejtat themelore të njeriut
(p.sh., mungesa e përgjegjësisë së zyrtarëve më Bazuar në këtë Raport, pozicioni i aktivistëve
të lartë shtetërorë për shkeljet e Kushtetutës dhe mjedisorë është i vështirë kryesisht për shkak
ligjeve, fushatat e herëpashershme të fyerjeve të veprimit të pamjaftueshëm të shtetit në
dhe kërcënimeve nga parlamentarë të lartë mbrojtjen e tyre, dmth mos-mbështetjes së
dhe zyrtarët e partive drejtuar aktivistëve, etj.). aktivizmit. Pothuajse të gjitha rastet e përmendura
Megjithëse ato duhet të jenë subjekt për raportin në Raport mund të konsiderohen me kusht
vjetor të Mbrojtësit të Qytetarëve të Serbisë, vetëm si sulme ndaj aktivistëve, sepse ato
dobësia politike e Mbrojtësit të Qytetarëve janë kryesisht shpifje, dhe më rrallë kërcënime,
dhe transformimi i tij në një organ qeveritar de ndërsa procedimet kundërvajtëse dhe penale
facto për përmirësimin e administratës çojnë në në lidhje me veprimet e aktivistëve nuk janë
përdorimin e Raportit mbi Sulmet ndaj Mbrojtësve aq shpesh dhe gjithmonë të diskutueshme.
të të Drejtave të Njeriut në Serbi për vitin 2020 8 i Sidoqoftë, është e qartë se në Serbi aktivizmi
Komitetit të Avokatëve për të Drejtat e Njeriut mjedisor, pavarësisht nga rregulloret, herë pas
si burimi kryesor për përshkrimin e respektimit here trajtohet nga zyrtarët qeveritarë, përfshirë
të të drejtave themelore të njeriut në Serbi.
zyrtarët më të lartë, si potencialisht i rrezikshëm
dhe për këtë arsye i padëshirueshëm, i cili
Ky Raport thekson se “Sulmet e regjistruara në rrethana të caktuara mund të kthehet në
gjatë vitit 2020 tregojnë se më të prekshmet armiqësi dhe të çojë në rrezikimin e aktivistëve.
ishin liria e shprehjes dhe liria e organizimit. Liria
e shprehjes së aktivistëve u kërcënua seriozisht,
më shpesh si një formë hakmarrjeje për një fjalë
të folur. Edhe pse në shumicën e rasteve nuk ishte
çështje censure e drejtpërdrejtë, ekziston një
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III KUADRI LIGJOR PËR AKTIVIZMIN MJEDISOR NË SERBI
3.1 Kushtetuta

3.2 Ligjet përkatëse

Zhvillimi i kuadrit ligjor për aktivizmin mjedisor
në Serbinë moderne filloi pas ndryshimeve
demokratike në vitin 2000. Të drejtat themelore
të njeriut dhe të pakicave përcaktohen si të
drejta të patjetërsueshme të garantuara nga
Kushtetuta e Republikës së Serbisë 9 (2006).
Kushtetuta garanton dhe si e tillë zbaton
drejtpërdrejt të drejtat e njeriut të vendosura
nga rregullat e pranuara përgjithësisht të së
drejtës ndërkombëtare dhe marrëveshjet e
ratifikuara ndërkombëtare. Të drejtat dhe liritë
më të rëndësishme kushtetuese në lidhje me
aktivizmin mjedisor janë: paprekshmëria e
integritetit fizik dhe mendor; e drejta për liri
dhe siguri; e drejta për gjykim të drejtë; liria e
lëvizjes; liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë;
liria e mendimit dhe e shprehjes; liria e medias;
e drejta për informacion; e drejta për të marrë
pjesë në menaxhimin e çështjeve publike; liria
e tubimit; liria e organizimit; dhe e drejta për
një mjedis të shëndetshëm.

Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë dhe liria
e mendimit dhe e shprehjes janë arritjet më
të rëndësishme të një shoqërie demokratike
dhe duhet të realizohen drejtpërdrejt nga
Kushtetuta, pa rregullore shtesë. Në Serbi, këto
liri rregullohen vetëm me Kushtetutë. Këto liri më
të rëndësishme mbrohen në mënyrë indirekte,
nga interpretimet e Kodit Penal dhe Kodit të
Procedurës Penale dhe lidhen me mënyrën e
funksionimit të prokurorisë publike dhe policisë.

Garancia kushtetuese e patjetërsueshmërisë
së të drejtave të njeriut i shërben “ruajtjes së
dinjitetit njerëzor dhe realizimit të lirisë dhe
barazisë së plotë të çdo individi në një shoqëri
të drejtë, të hapur dhe demokratike, bazuar në
parimin e sundimit të ligjit”10. Këto të drejta dhe
liri mund të shtjellohen më tej me ligj vetëm
nëse kjo është e përcaktuar shprehimisht
me Kushtetutë ose është e nevojshme për
ushtrimin e tyre. Niveli i arritur i të drejtave të
njeriut nuk mund të zvogëlohet. Çdokush të
cilit i është shkelur ose mohuar një e drejtë
njerëzore e garantuar me Kushtetutë ka të
drejtën e mbrojtjes gjyqësore, të drejtën për
të korrigjuar pasojat e shkeljes dhe të drejtën
për t’iu drejtuar institucioneve ndërkombëtare
për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e tyre të
garantuara me Kushtetutë.

Nga Kodin Penal 11 (2005) janë të përshkruara,
ndër të tjera, veprat penale që sigurojnë
respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut
nga autoritetet shtetërore (veprat më të
rëndësishme penale: shkelja e barazisë së
qytetarëve; heqja e paligjshme e lirisë; shkelja e
lirisë së lëvizjes dhe banimit; dëshmia e rreme;
rrezikimi i sigurisë; shkelja e paprekshmërisë
së banesës; kontrolli i paligjshëm; përgjimi
dhe regjistrimi i paautorizuar; fotografimi i
paautorizuar; mbledhja e paautorizuar e të
dhënave personale; shkelja e lirisë së fjalës dhe
paraqitjes publike; parandalimi i shtypjes dhe
shpërndarjes së materialeve të shtypura dhe
transmetimit; parandalimi i tubimeve publike;
etj.) Nga Kodi janë parashikuar edhe vepra
penale të mbrojtjes së të drejtave të njeriut
nga personat jo-shtetërorë, të tilla si fyerja dhe
paraqitja e rrethanave personale dhe familjare,
të cilat ndiqen penalisht në një padi private.
Shpifja si vepër penale nuk parashikohet.
Liria e organizimit dhe liria e tubimit janë liritë
përmes të cilave liria e mendimit, ndërgjegjes
dhe fesë dhe liria e shprehjes bëhen një fenomen
shoqëror, dhe jo vetëm çështje e individit. Ato
nuk mund të realizohen drejtpërdrejt nga
Kushtetuta, prandaj realizimi i tyre është i
përcaktuar shtesë me ligje.
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Liria e organizimit rregullohet nga Ligji për
Shoqatat 12 (2009). Shoqata e qytetarëve
realizohet përmes një sistemi regjistrimi.
Numri minimal i anëtarëve të shoqatës janë
tre persona fizikë ose juridikë. Regjistri i
shoqatave udhëhiqet nga një organ i pavarur për
regjistrimet e personave juridikë (Agjencia Serbe
e Regjistrimeve të Bizneseve, e themeluar në
2004) dhe aplikacioni shoqërohet me dokumente
themelues - regjistrim të asamblesë themeluese,
statutit dhe listës së themeluesve. Agjencia
kryen një kontroll formal të ligjshmërisë dhe
lejueshmërisë së qëllimeve të shoqatës. Tarifa
për regjistrim është relativisht modeste (45 €).
Liria e tubimit rregullohet nga Ligji për Mbledhjet
Publike 13 (2016). Ligji përcakton që mbledhje
publike është çdo tubim i më shumë se 20
personave me qëllim të “Shprehja, realizimi dhe
promovimi i bindjeve dhe synimeve shtetërore,
politike, sociale dhe kombëtare dhe lirive dhe të
drejtave të tjera në një shoqëri demokratike” 14,
me kushte dhe kufizime të caktuara (mund të
mbahen midis 6 dhe 24 orësh në çdo vend të
arritshëm për të gjithë nën kushte të barabarta,
ose brenda, ose në lëvizje, përgjatë një rruge
të caktuar, nëse nuk rrezikon sigurinë e pronës
dhe vlerave të tjera publike ose nuk kërcënojnë
me dhunë dhe shkatërrim të pronës). Mbledhja
publike aplikohet në polici jo më vonë se pesë
ditë para fillimit dhe duhet të ketë një organizator
dhe udhëheqës të regjistruar. Disa tubime
nuk kërkojnë aplikim: tubime të brendshme,
shtetërore dhe fetare, si dhe tubime paqësore
spontane, pa organizatorë, si një reagim i
drejtpërdrejtë ndaj një ngjarjeje të caktuar. Së
bashku me këtë ligj është edhe Ligji për Paqen
dhe Rendin Publik 15 (2016), i cili rregullon sjelljen
e paligjshme në hapësirën publike.
Qëllimi i Ligjit për Mbrojtësin e Qytetarëve 16
(2005) është kontrolli i respektimit të të drejtave
themelore të njeriut. Mbrojtësi i Qytetarëve
është një organ i pavarur shtetëror që kujdeset
për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave
të njeriut dhe të pakicave, kontrollon punën e
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organeve të administratës shtetërore dhe kryen
mbrojtje ligjore të të drejtave pronësore dhe
interesave të Republikës dhe organeve të saj.
Ai është i autorizuar të kontrollojë respektimin
e të drejtave të qytetarëve, të përcaktojë
shkeljet e kryera nga aktet ligjore, veprimet ose
mosveprimet e organeve administrative dhe të
kontrollojë ligjshmërinë dhe rregullsinë e punës
së administratës publike, por pa autoritetin për të
vendosur sanksione. Për më tepër, ai nuk është
i autorizuar të kontrollojë punën e autoriteteve
më të larta - Asamblesë Kombëtare, Presidentit
të Republikës, Qeverisë, Gjykatës Kushtetuese,
gjykatave dhe prokurorive publike. Rezultati
më i rëndësishëm i tij është raporti vjetor i
paraqitur Asamblesë Kombëtare, i cili thekson
mangësitë e vërejtura në punën e administratës,
si dhe propozimet për përmirësimin e pozitës
së qytetarëve në lidhje me administratën.
Rëndësia e Mbrojtësit të Qytetarëve bazohet në
reputacionin e tij politik, dhe nëse reputacioni
i tij është i ulët, roli i tij zvogëlohet në një organ
këshillues të qeverisë në lidhje me përmirësimin
e administrates; kjo është situata në Serbi.
Rëndësi thelbësore për arritjen e aktivizmit
mjedisor në një shoqëri demokratike ka Ligji për
Informimin Publik dhe Mediat 17 (2014). Qëllimi i tij
është ekuilibri midis të drejtave të qytetarëve për
t’u informuar, lirisë së shprehjes gazetareske dhe
ruajtjes së të drejtave personale të qytetarëve.
Mbrojtja nga abuzimi me median nga ky ligj
sigurohet nga e drejta e qytetarëve për të
ngritur një padi për publikimin e informacionit
që ka cënuar të drejtën ose interesin e tyre
dhe për të kërkuar ndalimin e ribotimit të
informacionit dhe detyrimin për të publikuar
përgjigjet ndaj informacionit ose korrigjimin e
tij. Së bashku me këtë padi gjithashtu mund të
kërkohet kompensim për dëmin material dhe
jomaterial të pësuar për shkak të shkeljes së
reputacionit dhe pjesëve, shkelje të së drejtës
për privatësi, shkelje të prezumimit të pafajësisë
në procedurat penale dhe për arsye të tjera. Në
këto mosmarrëveshje, më shpesh të paditur
janë botuesit e gazetave ditore dhe portaleve
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të internetit, të ashtuquajturit “shtypi i verdhë”,
dhe prokurorët kryesisht kërkojnë kompensim
për dëmin jopasuror. Shumat e dhëna për shkak
të abuzimit me median janë të ulëta, midis
30,000 dhe 200,000 dinarë (rreth 250-1,600
€). Cilësia e përmbajtjes së raportimit publik
rregullohet nga Kodi i Etikës i Gazetarëve serbë 18
(2006), me Këshillin e Shtypit si organin më të
lartë për zbatim. Duhet përmendur se në Serbi
të gjitha mediat janë në pronë private përveç dy
shërbimeve publike (Radio Televizioni i Serbisë
dhe Radio Televizioni i Vojvodinës).

pjesëmarrja e qytetarëve në përgatitjen e
projektligjeve, sipas Ligjit për Administratën
Shtetërore 20 (2005) dhe Rregullorja e Punës e
Qeverisë21 (2006), por nuk zbatohet në mënyrë
sistematike, por sipas vlerësimit të ministrisë
që udhëheq përgatitjen e ligjeve individuale.
Kompetencat e paqarta diskrecionale të ministrisë
në përcaktimin e pjesëmarrjes së publikut në
përgatitjen e ligjeve janë herë pas here arsye
për vlerësime të ashpra të demokracisë së
pamjaftueshme dhe kufizime të të drejtave
të qytetarëve. Pjesëmarrja e qytetarëve në
vendimmarrje është parashikuar gjithashtu
në lidhje me përgatitjen e politikave dhe
dokumentave të zhvillimit, bazuar në Ligjin për
Sistemin e Planifikimit 22 (2018), megjithatë, duke
pasur parasysh afatet e planeve të vlefshme të
zhvillimit, ky ligj ende nuk është zbatuar sa duhet
për të vlerësuar efektin e tij në pjesëmarrjen
e qytetarëve.

Një lloj i veçantë i realizimit të lirisë së mendimit
dhe shprehjes është pjesëmarrja e qytetarëve
në vendimmarrje. Në Serbi, forma më e vjetër, e
përdorur që nga periudha socialiste, është forma
më e zhvilluar e pjesëmarrjes së qytetarëve
në vendimmarrje, dhe është pjesëmarrja në
përgatitjen e planeve hapësinore, bazuar në
Ligjin për Planifikimin dhe Ndërtimin 19 (2009).
Përveç kësaj forme, procedurat e vlerësimit Së fundi, Serbia ratifikoi Konventën e Aarhus
strategjik të ndikimit të planeve dhe vlerësimit -it (Ligji për Ratifikimin e Konventës për Qasjen
të ndikimit të projekteve në mjedis janë zhvilluar në Informacion, Pjesëmarrjen Publike në
plotësisht, bazuar Ligjin për Vlerësimin Strategjik Vendimmarrje dhe të Drejtën për Mbrojtje Ligjore
Mjedisor dhe Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në në Çështje Mjedisore) 23 në vitin 2009, duke e
Mjedis sa më sipër. Gjithashtu, është parashikuar integruar kështu në rendin juridik vendas.

Konferenca e shtypit CEKOR mbi sulmin ndaj medias
Foto:I panjohur
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3.3 Kufizimet në funksionalitetin e kuadrit
të përgjithshëm dhe ligjor për aktivizmin
mjedisor
Pavarësisht nga vëllimi dhe struktura e tij
komplekse, sistemi rregullator që duhet të
mbështesë aktivizmin mjedisor në Serbi nuk
është plotësisht funksional.
Problemi më i dukshëm është informacioni
publik dhe gjendja e mediave. Parimi i plotë
i tregut në fushën e informacionit publik,
me privatizimin total të mediave, ka çuar në
shpërthimin e teksteve sensacionaliste në të
ashtuquajturin “shtypi i verdhë” dhe në portalet e
internetit, pa mekanizma adekuatë për kontrollin
e tyre. Në atë aspekt, as vendimet e gjykatës
nuk janë të dobishme, sepse nuk ka vepër
penale në Kodin Penal për të cilën gjykata do
të përcaktonte vërtetësinë e informacionit të
publikuar.
Kuadri ligjor nuk është i plotë. Aktivistët dhe
publiku profesional theksojnë pamundësinë e
shqyrtimit të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë
së ligjeve dhe planeve kontroverse në një
procedurë ligjore. Statusi i Serbisë si vend
kandidat për anëtarësim në BE nuk mundëson
kontrollin e vendimeve të Asamblesë Kombëtare
dhe Qeverisë në nivel juridik ndërkombëtar,
ndërsa në nivelin e brendshëm një kontroll i tillë
ligjor përjashtohet. Gjithashtu, disa aspekte të
pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje
janë problematike. Raportet Vjetore të Komisionit
Evropian Serbia 2020 theksojnë një boshllëk
specifik në kuadër duke iu referuar reformës
jo të plotë të administratës publike dhe
kapaciteteve të tij të pamjaftueshme, si dhe
sektorit të pareformuar të shoqërive publike
24
, përfshirë shoqëritë lokale të shërbimeve, të
cilat ndikojnë negativisht në procesin politik dhe
vendimmarrjen, por edhe aktivizmin mjedisor.
Një problem serioz është vendimmarrje
jofunksionale politike. Në Serbi, funksioni i
kontrollit të legjislativit mbi ekzekutivin nuk
është arritur kurrë, dhe dominimi i Qeverisë mbi
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Asamblenë Kombëtare është forcuar nga formimi
i një shumice bindëse pas zgjedhjeve të 2016
dhe 2020. Për më tepër, zgjedhjet e vitit 2020 u
shënuan nga një bojkot i pjesshëm nga partitë
opozitare, kështu që në Asamblenë Kombëtare,
si organi më i lartë legjislativ, nuk ka opozitë. E
njëjta gjë vlen edhe për kuvendet lokale, sepse
zgjedhjet lokale u mbajtën paralelisht me ato
parlamentare dhe rezultatet në to sollën një
gjendje të ngjashme. Mungesa e opozitës
politike nga kuvendet kombëtare dhe vendore
çon që çdo mosmarrëveshje me propozimet
e qeverisë ose kryetarit të bashkisë mund
të trajtohet si opozitare dhe të konsiderohet
armiqësore, pavarësisht nga përmbajtja e
saj, duke e bërë të vështirë ose të pamundur
diskutimin e çështjeve mjedisore.
Ndikim të fortë negativ në aktivizmin mjedisor
ka mungesa e përgjegjësisë së zyrtarëve më
të lartë shtetërorë për shkelje të dukshme
të Kushtetutës dhe ligjeve. Shembujt më të
spikatur janë projekti “Lungomarja e Beograd-it”
dhe plani shtetëror i investimeve “Serbia 2025”.
Projekti “Lungomarja e Beograd-it” nuk ishte
fare objekt diskutimi publik, as në procesin e
vlerësimit strategjik mjedisor, por u zbatua duke
miratuar Ligjin për Themelimin e Interesit Publik
dhe Procedurave të Veçanta të Shpronësimit dhe
Lëshimit të Lejeve të Ndërtimit për Realizimin e
Projektit “Lungomarja e Beograd-it” 25 në vitin 2015,
me përdorimin e një të tretës së shumicës në
Asamblenë Kombëtare dhe injorimin e plotë të
procedurës së miratimit të planeve hapësinore.
Plani shtetëror i investimeve “Serbia 2025”,
me vlerë të shpallur deri në 14 miliardë euro,
shpesh vlerësohet nga Presidenti i Republikës,
Kryeministri dhe Ministri i Financave, por edhe
pse plani është në realizim asgjë nuk dihet - as
burimet e fondeve, as dinamika e shlyerjes, as
sa ndikim do të ketë në buxhetin e shtetit. Në
fakt, plani nuk ka qenë kurrë objekt i ndonjë
debati publik dhe nuk është publikuar kurrë.
Mungesa e përgjegjësisë së zyrtarëve më të
lartë shtetërorë për shkeljen e Kushtetutës
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dhe ligjeve vazhdon në rënie, me mungesa në
kryerjen e hetimeve penale dhe ndjekjen penale
të atyre që janë përgjegjës për incidente të
rënda në tubimet publike. Aktivistët mjedisorë
janë veçanërisht të shqetësuar për shkak të
mungesës së ndjekjes penale të atyre që
janë përgjegjës për dhunën gjatë prishjes së
shtëpive për ndërtimin e projektit “Lungomarja
e Beogradi-t” në 2016. Në këto dhe raste të
tjera, mungesa e interesit të autoriteteve për të
përcaktuar përgjegjësinë për shkeljet serioze
të të drejtave të njeriut është e qartë, gjë që
krijon pasiguri tek aktivistët dhe rrezikon rendin
demokratik.
Vlerësimet autoritare të dobësive të rendit
demokratik në Serbi mund të gjenden jo vetëm
në mesin e organizatave aktiviste dhe publikut
profesional, por edhe në raportet e subjekteve
ndërkombëtare, nga të cilat pozicionet e BE
-së janë më të rëndësishmet për Serbinë si
vend kandidat për anëtarësim në BE. Disa

nga përfundimet përkatëse në Raportin Vjetor
Serbia 2020 të Komisionit Evropian, në kuadër
të vlerësimit të përmbushjes së kritereve politike
për anëtarësim, janë: “Korniza legjislative dhe
institucionale për mbështetjen e të drejtat
themelore është gjerësisht në vend. Sidoqoftë,
zbatimi i saj i qendrueshëm dhe efikas ende
duhet të sigurohet. Institucionet e të drejtave
të njeriut duhet të forcohen dhe të garantohet
pavarësia e tyre, duke përfshirë edhe ndarjen e
burimeve të nevojshme financiare dhe njerëzore.
(...) Asnjë përparim nuk është bërë ende në terren
për të përmirësuar mjedisin e përgjithshëm për
lirinë e shprehjes. (...) Parlamenti serb i sapo
konstituuar shënohet nga shumica dërrmuese e
koalicionit qeverisës dhe mungesa e një opozite
të qëndrueshme, një situatë e cila nuk është e
favorshme për pluralizmin politik në vend. (...)
Gjuhë ndezëse kundër kundërshtarëve politikë
dhe përfaqësuesve të institucioneve të tjera që
shprehnin pikëpamje divergjente politike u përdor
gjatë debatit parlamentar.” 26

Poster nga lajmet në portalin Prismotra në të cilin ekipi
CEKOR etiketohet si mercenarë të huaj
Foto: I panjohur
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IV SITUATA E AKTIVIZMIT MJEDISOR NË SERBI
4.1 Perceptimi i kufizimeve dhe problemeve
në aktivizmin mjedisor
Në kushte të tilla, aktivistët mjedisorë të anketuar
në shumicën dërrmuese ndihen të lirë në punën
e tyre (6 nga 9 të anketuar, 6/9), nga të cilët tre
plotësisht të lirë dhe tre të lirë. Dy të anketuarit
nuk ndjejnë as liri, as kufizime, ndërsa vetëm
një i anketuar ndihet i kufizuar në punën e tij.

të rikthehet ose të rritet (5/9). Gjithashtu u dhanë
sugjerime për mënyrat për të forcuar besimin
tek aktivistët mjedisorë: sa më shumë veprime
të jetë e mundur, prani më e madhe në media
dhe informacion më të gjerë mbi aktivitetet
mjedisore, edukimi në çështjet mjedisore,
trajtimi i temave të neglizhuara, dhenia fund e
fushatave dashakeqe dhe etiketimit të aktivistëve
si “Mercenarë të huaj”.

Format e presionit më të konfirmuara ndaj Sulmet publike për shkak të aktiviteteve
aktivistëve mjedisorë, nga 15 format e ofruara në mjedisore u përjetuan nga shumica e të
pyetësor, janë shpifjet ose fushatat diskredituese/ anketuarve (7/9). Këto sulme lidhen drejtpërdrejt
shpifëse në portalet e internetit, pastaj trajtimi me aktivitetet e tyre (deklarata, tekste, protesta)
burokratik (administrim i panevojshëm) dhe dhe u frymëzuan nga të gjitha llojet e aktiviteteve:
qasje e pamjaftueshme në informacione me për shkak të kundërshtimit të ndërtimit të
rëndësi publike (7/9). Menjëherë më pas janë hidrocentraleve të vegjël, për kritikën publike ndaj
sulmet në rrjetet sociale (6/9), gjuha e urrejtjes operacioneve dhe veprimeve të ndërmarrjeve
publike kundër aktivistëve nga autoritetet publike, për vënien në dukje të korrupsionit të
publike dhe presionet e ndryshme joformale mundshëm në shoqëritë publike, për shkak
nga autoritetet publike (5/9). Llojet e tjera të të ndotjes nga shoqëritë publike, për kritikat
presionit janë më pak të zakonshme: kërcënime e mbështetjes shtetërore për termocentralet,
anonime (verbale - fyerje, thashetheme, etj.) për kundërshtimin e hapjes së minierave të
Dhe sulme fizike ose dhunë nga individë privatë reja, edhe për shkak të pengimit të “Realizimit
(3/9) dhe kontroll i paparalajmëruar tatimor ose më të shpejtë të investimeve të mëdha” dhe
një formë tjetër mbikëqyrjeje nga autoritetet “Përparimit të kundërt”.
publike (2/9). Forma të tjera të presionit të
ofruara në pyetësor (telefonata ose mesazhe Aktivistët e anketuar të mjedisit nuk përballeshin
kërcënuese, presion nga kolegët ose eprorët, shpesh presionet nga shoqëritë private sulme fizike ose dhunë nga autoritetet publike vetëm dy prej tyre kishin përvojë të tillë. Por
dhe sulme ndaj pronës) u konfirmuan vetëm një ata deklarojnë se presionet në atë rast vijnë
herë secila. Një i anketuar përmendi përvojën e përmes shtetit: padi civile private dhe kallëzime
“Inflacioni i procedurave gjyqësore dhe kontrolli penale, aktakuza, arrestime, intervista policore
i kontratave përmes bankave komerciale me dhe marrje në pyetje... Praktikisht, shteti në këto
urdhër të Drejtorisë Serbe për Parandalimin e raste mbron shoqëritë private si pronë private
Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”. pavarësisht veprimeve të tyre aktuale dhe
nganjëherë rrezikimit të dukshëm të mjedisit.
Të anketuarit e vlerësuan perceptimin e Nuk ndodh shpesh që aktivistët e anketuar të
aktivistëve mjedisorë në publik si pozitive arrijnë anulimin e përhershëm të ndonjë projekti
(3/9) ose shumë pozitive (2/9), ose si neutrale të një shoqërie private për shkak të veprimeve
(2/9), dhe një i anketuar e vlerësoi secilin si të tyre - vetëm dy deklaruan një rezultat të tillë.
negativ, dmth, shumë negativ. Një shumicë e
vogël e të anketuarve besojnë se qytetarëve Shumica e aktivistëve të anketuar mjedisorë
nuk u mungon besimi tek aktivistët mjedisorë mendojnë se mund të veprojnë lirshëm dhe
(5/9). I njëjti numër i të anketuarve besojnë se se kanë një pritje të mirë mes qytetarëve.
besimi i publikut tek aktivistët mjedisorë mund Sidoqoftë, të gjithë kanë përjetuar një lloj presioni,
88

QENDRONI TË SIGURT DHE FLISNI HAPUR - STUDIM RAJONAL MBI POZICIONIN E MDMNJ

më së shpeshti në formën e shpifjes përmes
mediave të shkruara dhe portaleve të internetit,
dhe sulmeve nga individët në rrjetet sociale,
dhe ata gjithashtu mendojnë se për shkak të
aktiviteteve të tyre ata shpesh hasin në qëndrime
të burokratizuara të autoriteteve publike, dhe
qasje të pamjaftueshme në informacionin publik.
Këto presione, sipas kohës dhe intensitetit
të shfaqjes së tyre, lidhen drejtpërdrejt me
aktivitetet e tyre.
4.2 Vlerësimi i qëndrimeve të autoriteteve
publike ndaj aktivistëve mjedisorë
Shumica e aktivistëve të anketuar kishin
mbështetje për aktivitetet mjedisore nga
autoritetet publike (6/9), por ata theksojnë
se kjo mbështetje nuk është sistematike, por e
rastit. Mbështetja gojore, në varësi të ngjarjes,
vjen herë pas here nga zyrtarët më të lartë - nga
Kryeministri ose nga ministrat. Gjithashtu, ata herë
pas here merrnin mbështetje të drejtpërdrejtë
financiare shtetërore, edhe pse ndihmë modeste
dhe të rëndësishme në realizimin e projekteve IPA
evropiane, ku kërkohet partneriteti i shoqatave të
qytetarëve me organet shtetërore. Në disa raste,
aktivistët mjedisorë vendosën bashkëpunim
të drejtpërdrejtë me autoritetet lokale (p.sh.,
duke formuar ekipe monitorimi). Megjithatë,
ka shumë raste të mungesës së mbështetjes
nga autoritetet publike: propozimet që lidhen
me nivelin strategjik të politikës mjedisore
injorohen; ministritë refuzojnë takimet; autoritetet
lokale po shtyjnë takimet; disa institucione nuk
u përgjigjen letrave; dhe në një rast ekziston
një shembull hakmarrjeje ndaj një aktivisti
(ndërprerja e papritur e mbështetjes financiare
nga bashkia me urdhër të komisionerit të
partisë, pas ndryshimit të autoritetit lokal në
zgjedhjet lokale).
Sulme nga autoritetet publike për shkak të
veprimeve mjedisore u përjetuan nga pak më
pak se gjysma e të anketuarve (4/9). Dy raste
janë specifike: në njërin, e anketuara deklaroi
rrezikimin e punës së profesorit të shkollës së

mesme përmes ndikimit në numrin e klasave
dhe rritjen e vëllimit të udhëtimit në vendin
e punës, dhe një tjetër përmendi masa të
ndryshme të autoriteteve lokale si hakmarrje
për veprimet mjedisore (humbja e hapësirës së
biznesit, pezullimi dhe përfundimi i financimit
për aktivitetet mjedisore, padia për pasurimin
e padrejtë në bazë të fondeve të marra më
parë për aktivitetet mjedisore, ndërprerja e
papritur e bashkëpunimit me të gjitha shkollat
dhe institucionet parashkollore). Një i anketuar
deklaroi se ai ishte i ekspozuar ndaj sulmeve të
paspecifikuara nga njerëzit më të fuqishëm në
vend (nga Presidenti i Republikës, Kryeministri,
ministrat), dhe njëri ishte i ekspozuar ndaj
shpifjeve të gjera përmes portaleve të internetit.
Pak më shumë se gjysma e të anketuarve (5/9) po
ndajnë mendimin se respektimi i lirisë së tubimit
ndaj veprimeve dhe aktivistëve mjedisorë
është qëndrimi i përgjithshëm i autoriteteve
publike. Sidoqoftë, ata gjithashtu tregojnë
shenja të mosrespektimit të kësaj lirie. Kështu,
një i anketuar deklaroi se autoritetet publike
organizojnë kundër-tubime kundër tubimeve të
aktivistëve mjedisorë, dhe një tjetër se autoritetet
publike po parandalojnë tubimet ose protestat
me kërkesat që ata i dinë ose presin që nuk do
të mund të përmbushen. Gjithashtu thuhet se
aktivitetet reale për të ndaluar projektet dhe
programet që gjenerojnë korrupsion të lartë
sulmohen në mënyrë sistematike dhe në mënyrë
të organizuar përmes mediave dhe portaleve
të internetit. Megjithatë, u përmend se aktivistët
mjedisorë shpesh nuk kërkojnë mbështetjen
e autoriteteve publike për aktivitetet e tyre.
Refuzimi i aplikimit për tubim publik të protestës
mjedisore është një përvojë e rrallë e aktivistëve
të anketuar mjedisorë (2/9). Edhe në rastet
e refuzimit, tubimi nuk u refuzua, por tubimi
spontan u pengua, si në rastin e mbështetjes
solidare kundër rritjes së çmimeve të karburantit,
kur dy akuza për kundërvajtje u ngritën vetëm
kundër aktivistit mjedisor, megjithëse ishin
mbledhur 30 persona spontanisht.
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Gjithashtu, përvoja e parandalimeve policore
ose pengimeve të veprimeve mjedisore
është e rrallë në mesin e të anketuarve (2/9).
Mënyrat në të cilat policia e ka bërë këtë është
kryesisht joformale, me anë të kërcënimeve
të drejtpërdrejta verbale (pjesëmarrësit do të
arrestohen për rënien më të vogël nga përshkrimi
i tubimit në aplikimin e asamblesë publike)
ose me kërkesa verbale për përmbushjen e
kushteve të pamundura (numri i pjesëmarrësve
nuk duhet të jetë më e lartë se sa është shpallur
në aplikim).
Të anketuarit gjithashtu rrallë përjetuan fillimin
e procedurave penale ose kundërvajtëse për
shkak të veprimeve mjedisore (3/6). Sidoqoftë,
kundër një aktivisti të Mbrojtjes së Lumenjve
të Lëvizjes Stara Planina ka dhjetëra akuza të
tilla. Një aktivist tjetër deklaroi se kundër tij u
ngritën disa akuza penale, për fyerjen e avokatit
publik dhe për shantazhimin e ndërmarrjes së
shërbimeve.
Aktivistët e anketuar theksojnë se autoritetet
publike respektojnë të drejtat e tyre themelore
të njeriut, por se ky qëndrim nuk është sistematik.
Vlerësimi i tyre është se autoritetet publike
kanë një marrëdhënie me aktivistët në varësi
të karakteristikave personale të përfaqësuesve
të autoriteteve publike, dmth, se është arbitrare.
Kjo shpjegon përshtypjen se aktivistët herë
pas here janë të ekspozuar ndaj sulmeve nga
autoritetet publike, përfshirë zyrtarët më të lartë
shtetërorë. Liria themelore e tubimit respektohet
në përgjithësi, si formalisht ashtu edhe faktikisht,
nga mënyra se si sigurohet nga policia dhe se
akuzat kundërvajtëse dhe penale nga policia
janë të rralla, dhe kur ndodh duket se janë më të
drejtuara kundër disa individëve, gjë që konfirmon
dyshimet në arbitraritet në raport me autoritetet
publike ndaj aktivistëve mjedisorë.
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4.3 Qasja në informacione me rëndësi publike
Pothuajse të gjithë të anketuarit (8/9) mendojnë
se janë të lirë të shprehin opinionin e tyre në
publik prezantime, plotësisht të lirë (4/9) ose
vetëm të lirë (4/9), ndërsa vetëm njëri mendon
se nuk është as i lirë, as i kufizuar. Asnjë nga
shembujt e kufizimeve në lirinë personale të
fjalës në publik nuk është cituar. Liria e fjalës
në media në lidhje me veprimet mjedisore u
vlerësua shumë më keq nga të anketuarit: pak
më shumë se gjysma e të anketuarve (5/9)
mendojnë se liria e fjalës në media është e
kufizuar ose shumë e kufizuar.
Vetëcensura në aktivizëm nuk vërehet nga
shumica e të anketuarve (6/9), as personalisht,
as se është bërë nga organizata e tyre. Ata
që besojnë se ekziston një shkallë e caktuar
e autocensurës deklarojnë se kjo ndodh për
shkak të interesave personale të aktivistëve të
caktuar, për shkak të kujdesit të tepruar ose për
shkak të orientimit drejt rezultatit, i cili kërkon
të shmangë konfliktet.
Refuzimi i kërkesave për qasje në informacion
me rëndësi publike kanë përjetuar pak më
shumë se gjysma e të anketuarve (5/9). Arsyeja
më e zakonshme e refuzimit është ruajtja e një
sekreti biznesi të një shoqërie publike (!), dhe ka
edhe raste kur nuk ka përgjigje ndaj kërkesës.
Aktivistët e anketuar mjedisorë besojnë në mënyrë
dërrmuese se liria e fjalës respektohet dhe se
ata nuk e kanë problemin e autocensurës, por
ata tregojnë raportimin problematik të mediave,
i cili shpesh nuk mund të thuhet se respekton
lirinë e fjalës. Përvojat e aktivistëve të anketuar
me qasje në informacione me rëndësi publike
janë gjysmë të mira, por ata gjithashtu hasin në
praktikën e refuzimit të kërkesës për informacion
që klasifikohet si sekret biznesi nga shoqëritë
publike, gjë që është sjellje absurde pasi ato
operojnë me para publike, dhe ato gjithashtu
tregojnë herë pas here “heshtje administrative”
në lidhje me kërkesat për informacion me rëndësi
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V RASTE STUDIMORE
publike, gjë që e ndërlikon të gjithë procesin
sepse e drejta për të pasur informacion në këtë
rast ushtrohet në mënyrë indirekte, përmes
një ankese te komisioneri dhe ndërhyrjes së tij.
Rast studimor 1 - Sulmet ndaj aktivistëve
mjedisorë nëpërmjet portaleve të internetit
dhe mediave
Një sulm i madh në mediat e shkruara dhe në
portalet e internetit kundër Qendrës për Ekologji
dhe Zhvillim të Qëndrueshëm - CEKOR (më i
rëndë i këtij lloji, sipas Raport mbi Sulmet ndaj
Mbrojtësve të të Drejtave të Njeriut në Serbi për vitin
2020 27) filloi në mesin e vitit 2020 në artikujt në
tabloidet Republika dhe Informer, por kryesisht u
realizua përmes një serie tekstesh të publikuara
në portalin e internetit të paregjistruar Prismotra
(Mbikëqyrje). Në këtë fushatë, Prismotra kishte
mbështetjen e mediave të shumta lokale, të
bashkëfinancuara nga buxhetet e qyteteve
dhe komunave, të cilat publikuan të gjithë
tekstet e tyre.
Portali Prismotra filloi pas mbylljes së një portali
të ngjashëm Istraga (Hetimi), në fund të vitit 2019.
Tekstet në këtë fushatë kryesisht sugjerojnë
idenë se aktivistët e sulmuar, nga kritikët e tyre
publikë të emetimeve të tepërta të substancave
të dëmshme nga termocentralet, minierat,
fabrikat dhe hekurosjet, rrezikojnë punësimin
dhe ekzistencën e një numri të madh njerëzish
dhe synojnë të shkatërrojnë ekonomikisht vendin.
Aktivistët janë akuzuar se janë agjentë të huaj,
punojnë për interesa të huaja dhe paguhen
nga jashtë. Specifikimi i këtyre shpifjeve është
se ato nuk kanë për qëllim vetëm organizatën,
por edhe aktivistët individualë, duke publikuar
fotot e tyre të redaktuara, shoqëruar me akuza
për veprim kundër interesave të Serbisë dhe
kryerje të krimeve të rënda.

Qëllimi i fushatës është frikësimi, sepse krijon
rrezikun e dhunës së individëve ose grupeve
kundër aktivistëve. Gjithashtu, gjatë vitit 2020,
media të besueshme raportuan për veprimet
shpifëse të Prismotra. Mediat vendase, të cilat
transmetuan tekste të tëra të Prismotra, iu
nënshtruan padive nga CEKOR për publikimin
e informacionit të rremë, dhe ka të ngjarë
që, falë kësaj, publikimi i këtyre shpifjeve në
mediat lokale të zvogëlohet me kalimin e kohës,
për t’u ndalur përfundimisht. Nuk dihet nëse
prokuroria ka hapur një hetim kundër personave
që qëndrojnë pas Prismotra, qoftë për akuzat
penale të personave të sulmuar, ose sipas
detyrës zyrtare. Portali Prismotra u mbyll në
fund të vitit 2020.
bout the slanderous acting of Prismotra. Local
media, which transmitted entire Prismotra
texts, were exposed to lawsuits from CEKOR
for publishing false information, and it is
probable that, thanks to that, publishing of
these defamations in local media decreased
over time, only to eventually stop. It is not known
if the prosecution opened an investigation
against persons behind Prismotra, either on
the criminal charges of the attacked persons, or
ex officio. The Prismotra portal was shut down
at the end of 2020.
Rast studimor 2 - Sulmet ndaj aktivistëve
mjedisorë përmes procedurave kundërvajtëse
P r e s i o n s e r i o z p ë r m e s p r o c e d u r a ve
kundërvajtëse kundër aktivistëve mjedisorë
(më i rëndë i këtij lloji, sipas Raport mbi Sulmet
ndaj Mbrojtësve të të Drejtave të Njeriut në
Serbi për vitin 2020 28), ndodhi në lidhje me
protestat kundër ndërtimit të një hidrocentrali
të vogël (HEC -ve) në Pirot. Aktivistët e lëvizjes
Defend the Rivers of Stara Planina (DRSP) kanë
organizuar tubime publike gjatë viteve të fundit
për të parandaluar ndërtimin e HEC-eve, të
cilat përfshinin rezistencë jo të dhunshme,
pra bllokimin e funksionimit të makinerive të
ndërtimit.
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VI LIRIA E AKTIVIZMIT
MJEDISOR NË SERBI
PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Për shkak të kësaj, një numër i madh i
procedurave kundërvajtëse u filluan kundër tyre
- p.sh., më shumë se 60 procedura kundërvajtëse
janë nisur kundër njërit prej aktivistëve më të
famshëm të DRSP sipas Ligjit për Mbledhjet
Publike dhe Ligjit për Paqen dhe Rendin Publik,
gjithashtu dhe dy kallëzime penale. Kohëzgjatja
e gjatë e këtyre procedurave çoi në vitin 2020
në përfundimin e një numri të madh të tij
pothuajse në të njëjtën kohë.
Por, në vjeshtën e vitit 2019 qyteti i Pirotit miratoi
një vendim për të fshirë të gjitha vendet për HEC
-et nga Plani Hapësinor i qytetit dhe i dërgoi
një kërkesë Qeverisë për një moratorium mbi
ndërtimin e HEC -eve në territorin e Parkut Natyror
Stara Planina. Kështu, vendimet e bazuara në
procedurat kundërvajtëse të iniciuara më parë
u bënë të paligjshme, dhe shumë aktivistë tani
përballen me mundësinë që gjoba nga këto
vendime në rast të pamundësisë për të paguar
të ndryshohet në burg. Kjo mund të ketë një
efekt të fortë parandalues ndaj aktivistëve nga
pjesët e tjera të Serbisë të cilët po protestojnë
kundër ndërtimit të HEC -eve, pasi moratoriumi
i përmendur vlen vetëm për territorin e qytetit
të Pirotit.

6.1 Përfundimet
Tre burime specifike të të dhënave dhe
vlerësimeve të renditura në këtë raport - Raporti
mbi Sulmet ndaj Mbrojtësve të të Drejtave të
Njeriut në Serbi për vitin 2020 të Komitetit të
Avokatëve për të Drejtat e Njeriut, Raporti Vjetor
Serbia 2020 i Komisionit Evropian dhe rezultatet
e sondazhit të kryer në Korrik 2021 për qëllimet
e këtij raporti, edhe pse të ndryshëm në ton,
tregon ngjashmëri në gjetjet dhe përfundimet
kryesore.
Megjithëse Serbia ka krijuar një kornizë ligjore
për respektimin e të drejtave themelore të njeriut,
kuadri institucional për të njëjtin qëllim mbetet i
pazhvilluar dhe pavarësia e institucioneve të të
drejtave të njeriut duhet të forcohet. Sidoqoftë,
as kuadri ligjor nuk është përfunduar dhe ka
shumë dobësi që mund të rrezikojnë respektimin
e të drejtave themelore të njeriut, veçanërisht
mungesën e mekanizmave të kontrollit të
organeve më të larta shtetërore.
Lidhur me zbatimin e të drejtave themelore të
njeriut, është arritur një nivel i qëndrueshëm, por
nuk është siguruar mbrojtja e aktivistëve nga
aktivitetet keqdashëse të aktorëve jo-shtetërorë,
gjë që sugjeron që shteti nuk është i angazhuar
sa duhet në stimulimin e kushteve për aktivizmin
civil.
Gjithashtu, nuk sigurohet mbrojtje e qëndrueshme
e të drejtave të njeriut, e përcaktuar nga
korniza ligjore. Liria e shprehjes mund të
komprometohet sepse nuk ka asnjë mënyrë
për të parandaluar hakmarrjen për deklaratat
që tregojnë paligjshmëritë dhe parregullsitë
në punën e organeve shtetërore. Aktivistët
mjedisorë mendojnë se mund të veprojnë
lirshëm, por shumë kanë përvojë të presioneve
për shkak të aktiviteteve të tyre. Këto presione
vijnë edhe nga përfaqësues të autoriteteve
publike, në formën e deklaratave apo edhe
fushatave.
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Në thelb, nuk është bërë përparim i mjaftueshëm
për të përmirësuar mjedisin e përgjithshëm për
lirinë e shprehjes.
Dobësitë në sistemin politik inkurajojnë tendencat
që nuk mbështesin pluralizmin, i cili më tej
transferohet në sistemet e tjera që lidhen me
sistemin politik. Vendimet në lidhje me mbrojtjen
e mjedisit janë vendime politike dhe çrregullimet
në sistemin politik po kalojnë në punën e
të gjitha organizatave të përfshira. Prandaj,
është thelbësore të përmirësohet situata në
procesin e vendimmarrjes dhe ndoshta edhe
më shumë të eliminohet fjalori agresiv kundër
kundërshtarëve politikë dhe përfaqësuesve të
institucioneve të tjera që shprehin pikëpamje të
ndryshme politike. Fjalori i mirënjohur anti-OJF,
i pranishëm në diskursin publik që nga vitet
1990, herë pas here rishfaqet në përdorim nga
zyrtarë të lartë shtetërorë dhe partiakë, gjë që
është krejtësisht e papranueshme dhe duhet
ndaluar menjëherë.
Fjalori agresiv nga procesi politik tregon anën
e tij më të rrezikshme në median e shkruar
dhe portalet e internetit të “shtypit të verdhë”,
me fushatat e herëpashershme të përhapjes
së shpifjeve ose thashethemeve dashakeqe,
të përjetuara nga pothuajse të gjitha llojet e
aktivistëve. Dëmshmëria e tij nuk është vetëm
se mund të provokojë dhunë, por gjithashtu një
ndikim negativ në qëndrimin e publikut të gjerë
ndaj aktivistëve mjedisorë, brenda të cilave është
e mundur që të ketë një intolerancë të caktuar
ndaj aktivistëve midis nëpunësve publikë, gjë
që kufizon më tej të drejtat e aktivistëve duke u
burokratizuar të procedurave dhe me veprime
të tjera më pak të qarta, por efektive.
Autoritetet publike në Serbi mbështesin aktivizmin
dhe aktivistët mjedisorë, por kjo mbështetje
është e rastit-nuk ka mbështetje sistematike
jodiskriminuese për aktivizmin si shoqërisht
dhe politikisht të dobishëm dhe të nevojshëm
në një shoqëri demokratike.

Vëzhguar për një periudhë më të gjatë, kjo
mbështetje rezulton të jetë arbitrare, jo vetëm
për shkak të fjalorit të rastit të papranueshëm
anti-OJF, por edhe për shkak të shfaqjes së
financimit të shoqatave mjedisore që ekzistojnë
vetëm për disa muaj, i cili jo vetëm që është
korruptiv, por gjithashtu tregon për synimet e
mundshme për të minuar aktivizmin mjedisor
nga disa prej autoriteteve publike.
6.2 Rekomandime për përmirësime
Përfundimet konfirmojnë se është e pamundur
të arrihet një përmirësim i plotë i respektimit të
të drejtave themelore të njeriut dhe mbrojtjes së
aktivistëve mjedisorë me masa të thjeshta. Masat
më të rëndësishme që do të kontribuonin në
respektimin më të mirë të të drejtave themelore
të njeriut dhe mbrojtjen e aktivistëve mjedisorë
do të përshkruhen këtu.
Përmirësimi i kuadrit ligjor për respektimin e të
drejtave themelore të njeriut, veçanërisht në
lidhje me kontrollin ligjor të organeve më të larta
shtetërore. Gjithashtu, është jashtëzakonisht
e rëndësishme të përmirësohen format e
pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje,
kryesisht duke futur detyrimin e dëgjimeve
publike në procedurën legjislative, si dhe duke
rishikuar rregullat për pjesëmarrjen e publikut
në vlerësimin strategjik dhe procedurat e
vlerësimit të ndikimit në mjedis me synimin e
ndikimit më të fortë publik.
Puna e policisë, gjykatave për kundërvajtje dhe
prokurorive publike duhet të drejtohet drejt
mbrojtjes së të gjithë aktivistëve, qëllimi i të
cilëve është realizimi i të drejtave themelore
të njeriut, përfshirë aktivistët e mjedisit. Ky
duhet të jetë qëllimi i Ministrive të Brendshme
dhe të Drejtësisë, me dy drejtime kryesore: (a)
dhënien e rekomandimeve për interpretimin
e detyrueshëm të të gjitha rregulloreve në
procedurat kundërvajtëse dhe penale në
përputhje me interpretimin e detyrueshëm
kushtetues “Në dobi të promovimit të vlerave
93

të një shoqërie demokratike, në përputhje me
standardet e vlefshme ndërkombëtare në të
drejtat e njeriut dhe të pakicave, si dhe praktikën
e institucioneve ndërkombëtare që mbikëqyrin
zbatimin e tyre” 29 (b) të rishikojë dispozitat për
tubimet spontane në Ligjin për Tubimet Publike:
kur tubimi spontan prish qetësinë dhe rendin
publik, zbatimi i Ligjit për Paqen dhe Rendin
Publik është i mjaftueshëm, sepse vetë afati
i asamblesë spontane mund të shërbejë për
të kufizuar tubimet publike.
Procesi politik duhet pastruar urgjentisht nga
fjalori nxitës dhe agresiv ndaj kundërshtarëve
politikë. Kjo do të zvogëlojë përdorimin e
tij edhe ndaj aktivistëve mjedisorë. Kjo vlen
për të gjithë zyrtarët shtetërorë dhe partiakë,
pavarësisht nga niveli i qeverisjes, dhe duhet
të zbatohet me dënime të rënda si një lloj
mase disiplinore, përfshirë gjobat e larta dhe
veçanërisht mundësinë e ndalimit të deklaratave
për një periudhë relativisht të rëndësishme
(p.sh., gjashtë muaj).
Marrja parasysh e futjes së kontrollit të mediave
për përdorimin e fjalorit inflamator dhe agresiv.
Besimi në treg, i shprehur me privatizimin
e të gjitha mediave dhe tërheqjen e shtetit
nga sfera e medias, tregon kufizime që janë
të pamundura të kapërcehen duke zbatuar
parimet e tregut. Është ideale për të futur
një lloj të caktuar organi të pavarur me fuqi
mbikëqyrëse dhe penale të rëndësishme, i cili
mund të ndikojë shpejt dhe në mënyrë efektive
në mediat sensacionale të shtypura dhe portalet
e internetit, të ashtuquajturin “shtypi i verdhë”
dhe të krijojë standarde të fjalorit të pranueshëm
në luftën politike. Në këtë mënyrë, fushatat
shpifëse kundër kujtdo mund të përfundojnë,
përfshirë kundër aktivistëve mjedisorë, gjë
që do të arrinte një nivel shumë më të lartë të
sigurisë në shoqëri në tërësi.
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Krijimi i mbështetjes sistematike për aktivizmin
civil dhe mjedisor dhe të gjithë aktivistët për
mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut.
Kjo nuk mund të jetë çështje e pikëpamjeve
personale të ministrave, por një nga qëllimet
e përhershme dhe të pandryshueshme të të
gjitha organeve shtetërore dhe nëpunësve
civilë në nivel kombëtar dhe lokal, në mënyrë
që të krijohet një demokraci funksionale.
Për të krijuar mbështetje sistematike për
aktivizmin civil dhe mjedisor dhe të gjithë
aktivistët për mbrojtjen e të drejtave themelore
të njeriut, është e dobishme të zbatohet
rekomandimi i Raportit mbi Sulmet ndaj
Mbrojtësve të të Drejtave të Njeriut në Serbi
për vitin 2020, i cili propozon njohjen e të gjithë
administratës shtetërore organet, autoritetet
legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore me
Deklaratën e Kombeve të Bashkuara mbi
të Drejtën dhe Përgjegjësinë e Individëve,
Grupeve dhe Organeve të Shoqërisë për të
promovuar dhe mbrojtur të drejtat dhe liritë
themelore universale të njeriut 30 nga viti 1998
dhe detyrimet e Serbisë sipas kësaj Deklarate.

QENDRONI TË SIGURT DHE FLISNI HAPUR - STUDIM RAJONAL MBI POZICIONIN E MDMNJ

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13

Ky raport është vërtetuar nga tre ekspertë të
pavarur si i rëndësishëm në lidhje me pasqyrën e
situatës në fushën e aktivizmit mjedisor në Serbi
dhe përmban sfidat dhe pengesat kryesore me
të cilat po përballen aktivistët mjedisorë gjatë
aktiviteteve të tyre.Vlerësuesit ishin: Nataša
Dragojlović, Koordinatore ehttps://bezbednost.
org/en/national-convention-on-the-europeanunion-nceu/ - :~:text=National%20Convention%20
on%20European%20Union,society%20in%20
the%20accession%20negotiations. Konventa
Kombëtare për Bashkimin Evropian (NCEU), Nataša
Gligorijević, Drejtore e Qendrës për Zhvillim të
Qëndrueshëm të Serbisë, dhe Božidar Mićić,
konsulent politik në partinë politike Istina-Adaveira.
Bashkangjitur këtij raporti janë: 1) Pyetësori për lirinë
e aktivizmit mjedisor për aktivistët, 2) Pyetësori
për lirinë e aktivizmit mjedisor për përfaqësuesit e
autoriteteve publike, dhe 3) Përpunimi i përgjigjeve
nga Pyetësori për aktivistët e mjedisit (të gjitha
në gjuhën serbe).
Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 135/04,
36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 dhe 95/18.
Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 135/04
dhe 88/10.
Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 135/04
dhe 36/09.
Neni 3, Pika 28 e Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit, http://
www.pregovarackagrupa27.gov.rs/?wpfb_dl=106
Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 120/04,
54/07, 104/09 dhe 36/10.
Raport mbi Sulmet ndaj Mbrojtësve të të Drejtave
të Njeriut në Serbi për vitin 2020 të Komitetit të
Avokatëve për të Drejtat e Njeriut, https://en.yucom.
org.rs/wp-content/uploads/2021/04/Reporton-the-attacks.pdf
Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 98/06.
Neni 19 i Kushtetutës së Republikës së Serbisë,
http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/
Constitution_%20o f_Serbia_pdf.pdf
Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr 82/05,
88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13,
108/14, 94/16 dhe 35/19.
Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 51/09,
99/11 dhe 44/18.
Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 6/16.

14 Neni 3 i Ligjit për Mbledhjet Publike.
15 Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 6/16
dhe 24/18.
16 Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 79/05
dhe 54/07.
17 Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 83/14,
58/15 dhe 12/16.
18 Kodi i Etikës së Gazetarëve serbë, https://
s ave t z a s t a m p u . r s /e n /w p - c o n te n t /
uploads/2020/11/Serbian_Journalists_Code_
of_Ethics.pdf
19 Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr 2/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14, 145/14, 83 /18, 31/19, 37/19, 9/20 dhe
52/21.
20 Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 30/18 dhe 47/18.
21 Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr 61/06,
69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13,
74/14 dhe 8/19.
22 Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 30/18.
23 Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Marrëveshjet Ndërkombëtare Nr. 38/09.
24 Serbia 2020 Raporti Vjetor i Komisionit Evropian,
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
sites/default/files/serbia_report_2020.pdf
25 Fletore Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 103/15
dhe 153/20.
26 Serbia 2020 Raporti Vjetor i Komisionit Evropian,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/country_20_1792
2 7 h t t p s : //e n .y u c o m . o r g . r s / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/04/Report-on-the-attacks.pdf
2 8 h t t p s : //e n .y u c o m . o r g . r s / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/04/Report-on-the-attacks.pdf
29 Neni 18 Para 3 i Kushtetutës së Republikës së
Serbisë, http://www.parlament.gov.rs/upload/
documents/Constitution_%20o f_Serbia_pdf.pdf
30 Deklarata e Kombeve të Bashkuara për të
Drejtën dhe Përgjegjësinë e Individëve, Grupeve
dhe Organeve të Shoqërisë për të promovuar
dhe mbrojtur të drejtat dhe liritë themelore
universale të njeriut, https://www.ohchr.org/en/
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aspx
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