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PADREJTËSITË KLIMATIKE
Në këtë mësim do të mësojmë së bashku se
ndryshimet klimatike nuk kanë të bëjnë vetëm me
mjedisin, por edhe me njerëzit!
Në fakt, ato mund të krijojnë prishje të ekuilibrave
në mënyrën se si ne jetojmë së bashku me gjithë
gjallesat e tjera, pra në shoqëri, gjenerojnë luftëra
dhe varfëri, që shkaktojnë emigrim dhe rrisin
pabarazitë mes grupeve shoqërore, mes brezave
dhe mes burrave dhe grave.
Tani, ndoshta nuk është shumë e qartë si mund të
ndodhë kjo gjë, por kjo është ajo me të cilën merret
“drejtësia klimatike”!

Çfarë është ajo?
“Drejtësi klimatike” është një term, që përdoret
për të treguar se ndryshimet klimatike mund
të kenë pasoja jo vetëm në mjedis por edhe në
shoqëri, ekonomi, shëndetin publik dhe ndikime
të tjera negative në pjesët më të pa favorizuara
të popullsisë.
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Ndryshimi i klimës është kërcënimi më
i madh me të cilin njerëzimi duhet të
përballet, sot dhe në vitet e ardhshme.
Por kjo gjë nuk i godet të gjithë në të
njëjtën mënyrë.
Drejtësia klimatike është edhe një lëvizje,
që pranon se grupe të ndryshme preken
në mënyra të ndryshme nga ndryshimet
klimatike.
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GJITHÇKA ËSHTË E NDËRLIDHUR
Pasojat e ndryshimeve klimatike nuk janë të njëjta kudo
dhe për të gjithë.
Le të përpiqemi të kuptojmë pse...
Jeta në Tokë bazohet në një ekuilibër të ndërlikuar
dhe delikat dhe ndikohet nga ritmi i parashikueshëm i
stinëve. Falë vazhdimësisë së stinëve dhe ndryshimit të
rregullt të tyre, qytetërimi njerëzor ka qenë në gjendje të
zhvillohej përgjatë historisë deri më sot.
Nëse dikur, ndonëse me pak pasiguri, mundeshim të
parashikonim se kur do të binte shi ose periudhat e
thatësirës, sot ndryshimet klimatike po e vështirësojnë
këtë mundësi. Me rritjen e dukurive ekstreme
atmosferike, si ciklonet, valët e të nxehtit ose
përmbytjet, këto lloj parashikimesh janë më të vështira.

A kuptuat pse çdo gjë është e ndërlidhur?
Sepse ekuilibrat natyrorë janë globalë: natyra është kudo!

Ndryshimet që ndodhin
në anën tjetër
të botës, kanë ndikim
të drejtpërdrejtë edhe
te ne.

Gjithçka është e lidhur
me të gjitha fushat e tjera
të jetës sonë, të cilat na
garantojnë shëndet dhe
mirëqenie.

PADREJTËSITË KLIMATIKE
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Çdo gjë është e ndërlidhur
Për të kuptuar rëndësinë e ndikimeve të ndryshimeve klimatike në drejtësi, zhvillimin
social-ekonomik dhe barazinë gjinore, është thelbësore të kuptojmë marrëdhëniet
komplekse mes tyre.
Mes këtyre elementeve: mjedisi, zhvillimi, paqja dhe stabiliteti, të drejtat e njeriut mund të
krijohen rrethe vicioze. Për të kuptuar rrethin vicioz, marrim si shembull sërish rastin e një
fermeri.
Një thatësirë e papritur (problem mjedisor) shkakton
dëmtimin të korrave. Pa këto të korra, fermeri nuk
do të fitojë para nga shitja e produkteve të tokës
(problem ekonomik ose zhvillimi). Nëse fermeri
është në një vend të pasur, problem do të jetë vetëm
të ardhurat. Në disa vende ekzistojnë instrumente
mbështetëse (p.sh. subvencionet – mbështetja nga
shteti), të cilat do t ‘i mundësojnë atij takapërcejë
momentin e vështirësisë pa pasur pasoja dramatike
në jetën e tij.
Ndërsa, nëse fermeri jeton në një vend të varfër,
mungesa e të korrave do të shndërrohet shpejt në
një problem të të drejtave të njeriut. Humbja
ekonomike mund ta detyrojë atë, për
shembull, të mos jetë më në gjendje
të përballojë studimet e fëmijëve të tij
(problem social).
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Varfërimi i papritur mund të çojë në krizë
solidaritetin mes individëve ose komuniteteve,
ti shtyjë njerëzit të emigrojnë dhe të lehtësojë
shfaqjen e luftërave (problem stabiliteti).
Kur ka paqëndrueshmëri dhe
mosmarrëveshje, mjedisi kalon lehtësisht në
plan të dytë dhe shfrytëzohet së tepërmi dhe
pa kujdes, duke çuar në një degradimin edhe
më të madh të burimeve natyrore (problem
mjedisor).
Por mund të ketë edhe rrethe virtuoze, ose
mekanizma pozitivë.
Një fermer që ka pasur mundësinë të mësojë
shumë për kulturat më të qëndrueshme
ndaj thatësirës dhe si të përshtatet ndaj
ndryshimeve klimatike do të jetë më e vështirë
të rrezikojë humbjet ekonomike.
Si mund të përshtatet?
Për shembull, nëse fermeri mëson përdorimin
e sistemeve të grumbullimit të ujit, të cilat do
t’i lejojnë atij të vazhdojë ti ujitë fushat edhe

në rast vonese të zgjatur të shirave.
Do të ketë më pak gjasa që ai të humbasë
të korrat dhe do të jetë më e vështirë që të
humbasë të ardhurat e tij; mund të vazhdojë
të mbrojë të drejtat e familjes së tij dhe të
nisë një cikël konstruktiv të kujdesit për
mjedisin dhe përparimin.
Kemi qëndrueshmëri sociale, ekonomike
dhe mjedisore kur një mjedis i shëndetshëm
bëhet një mundësi për rritje dhe zhvillim, gjë
që motivon njerëzit të vazhdojnë ta mbrojnë.
Natyra, zhvillimi, paqja, të drejtat mund dhe
duhet të forcojnë njëra-tjetrën.
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PADREJTËSIA KLIMATIKE:
VENDET E PASURA DHE
VENDET E VARFRA
Ka grupe, njerëz dhe shtete që kanë qëndrueshmëri më të madhe, pra që
kanë kapacitet më të madh për t’u përshtatur ndaj ndryshimeve, që lidhen me
karakteristikat e mjedisit ku ndodhen ose me mundësitë materiale dhe ekonomike
që kanë në dispozicion.
“Tashmë ndryshimi i klimës po ndodh dhe po ndodh për të gjithë ne. Asnjë vend apo
komunitet nuk është i mbrojtur dhe, si gjithmonë, të varfrit dhe të pambrojturit janë
të parët që vuajnë dhe më të prekurit”, tha António Guterres, Sekretar i Përgjithshëm i
Kombeve të Bashkuara.
Pjesa më e madhe e gazrave serrë,që po shkaktojnë krizën
aktuale të klimës, janë prodhuar gjatë dekadave të fundit,
nga vendet më të pasura dhe më të industrializuara, të tilla
si Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të
vendosura kryesisht në veri të planetit.
Megjithatë, gjithçka përzihet në atmosferë dhe
planeti është vetëm një. Për pasojë, zonat më të
varfra dhe më të cenueshme të botës, edhe pse nuk
kanë shkaktuar shkaqet e ndryshimeve klimatike,
vuajnë pasojat e para dhe më serioze të ndryshimeve
klimatike.
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Në këtë hartë mund të vini re shpërndarjen e
vendeve më të cenueshme në nivel global:

Në këtë hartë shohim zonat e botës më të
rrezikuara ndaj dëmeve, që lidhen me ndryshimet
klimatike.

Çfarë vini re?
Zhvillimi industrial
dhe rritja ekonomike e një pjese të
botës ka sjellë pasoja për të gjithë:
dëmet mjedisore, pasojat e të cilave
po paguhen sot nga disa vende
më shumë se të tjerat. Ato më të
varfrat.
Të flasësh për drejtësi klimatike do
të thotë ta njohësh këtë fakt dhe të
ofrosh mbështetje për ato vende që
janë në vijën e parë të frontit për të
përballuar krizën klimatike.
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PADREJTËSIA KLIMATIKE:
GRUPET DHE NJERËZIT
MË TË CENUESHËM
Edhe brenda të njëjtit vend ose të
njëjtës zonë gjeografike, ka grupe më
të cënueshme se të tjerët.
Ndikimet e ndryshimeve klimatike
kanë tendencë të theksojnë
pabarazitë.
Personat e moshuar, personat me
aftësi të kufizuara dhe personat me
sëmundje kronike mund të kenë më
shumë vështirësi për të jetuar gjatë
periudhave të nxehtësisë intensive
ose për t’u evakuuar shpejt dhe në
mënyrë të sigurt nga stuhitë ose
zjarret e mëdha.
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Njerëzit me të ardhura të kufizuara,
që jetojnë në shtëpi të vjetra apo të
sajuara, janë të parët që humbasin
gjithçka, në rast përmbytjesh
apo stuhish të forta. Familjet me
probleme ekonomike rrezikojnë të
mos jenë në gjendje të rindërtojnë
shtëpitë e tyre pas përmbytjeve
apo zjarreve dhe as të paguajnë
shpenzimet e mundshme mjekësore.
Fakti që flasin një gjuhë tjetër,
komunitetet e emigrantëve mund ta
kenë të vështirë të marrin informacion
të menjëhershëm në lidhje me stuhitë
e ardhshme, katastrofat e motit ose
zjarret, ose të komunikojnë në mënyrë
të dobishme me punonjësit e ndihmës
së parë në rast evakuimi.
Disa komunitete indigjene po i humbasin tashmë
shtëpitë e tyre për shkak të ngritjes së nivelit të detit
apo thatësirës. Thatësira e zgjatur dhe përmbytjet
mund të ndikojnë në furnizimin ose shpërndarjen e
ushqimit, duke e bërë më të vështirë qasjen në ushqim
të shëndetshëm dhe të përballueshëm.
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PADREJTËSIA KLIMATIKE:
BREZAT E ARDHSHËM
Fëmijët, të rinjtë dhe brezat e ardhshëm do të jetojnë në
një epokë kur ndikimet e ndryshimeve klimatike do të jenë
gjithnjë e më të ashpra, edhe pse nuk kanë pasur asnjë rol
në shkaktimin e problemit.
A është e drejtë kjo?

Drejt drejtësisë klimatike
Të flasësh për “drejtësi klimatike” do të thotë të kuptosh
se ndryshimi i klimës është një çështje themelore etike
dhe politike, jo vetëm mjedisore. Një planet gjithnjë e më i
ngrohtë rrezikon të bëhet një planet gjithnjë e më i padrejtë.
Që kjo të mos ndodhë duhet të bashkojmë forcat. Lufta
kundër krizës klimatike mund të jetë një mundësi e madhe
për drejtësi. Të mësojmë të zgjedhim, të mendojmë dhe
të veprojmë si një komunitet i madh global që ndan të
njëjtën shtëpi, duke kujtuar gjithmonë se jemi të gjithë të
ndërlidhur!
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TRI GJËRA QË DUHET TË MBANI MEND
1. Drejtësi mjedisore do të thotë të pranojmë
se ndikimet e ndryshimeve klimatike janë më
të rënda për vendet dhe komunitetet më të
varfra, dhe për njerëzit më të brishtë. Vendet
më ndotëse kanë detyrimin t’i mbështesin.
2. Çdo gjë është e ndërlidhur: natyra, zhvillimi,
paqja, të drejtat mund dhe duhet të forcojnë
njëra-tjetrën.
3. Ndryshimet klimatike janë një çështje etike,
politike dhe për t’i trajtuar duhet një aleancë
mes vendeve, brezave, komuniteteve dhe
mes sektorëve.
Burimet:
Grammenos Mastrojeni dhe Antonello Pasini (2017), Efekti serrë, efekti i
luftës. Klima, konfliktet, emigrimi: Italia në vijën e parë!
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Doni të testoni veten?
Provoni t’ju përgjigjeni pyetjeve në këtë test!

PADREJTËSITË KLIMATIKE
1. Cili nga këto pohime mbi drejtësinë klimatike është i gabuar?

		
Është një term që tregon se ndryshimet klimatike mund të kenë pasoja jo vetëm në
		
mjedis por mund të shkaktojnë edhe çekuilibrime mes njerëzve.
		
Është një lëvizje e njerëzve, që protestojnë kundër efekteve të ndryshimeve klimatike
		në botë.
		
Është një lëvizje, që pranon se ndryshimet klimatike nuk i prekin të gjithë në mënyrë të
		barabartë.
2. Cilat mund të jenë efektet e ndryshimeve klimatike te njerëzit?

		
Gjenerojnë luftëra dhe varfëri.
		Shkaktojnë emigrime.
		
Rrisin pabarazitë mes grupeve shoqërore, mes brezave. dhe mes burrave dhe grave.
		
Të gjitha sa më sipër.
3. Cilat ekuilibra janë të rëndësishme për bujqësinë?

		
		
		
		

Shiu, temperatura dhe ritmet e kulturave.
Thatësira dhe ritmet e kulturave.
Temperaturat dhe ritmet e kulturave.
Asnjë nga sa më sipër.

4. Si janë të ndërlidhura në mes tyre mjedisi, zhvillimi, paqja dhe stabiliteti, të drejtat e njeriut dhe ato
sociale?
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Nuk janë të lidhura.
Janë të gjitha të lidhura.
Vetëm zhvillimi, paqja dhe stabiliteti, të drejtat e njeriut dhe ato sociale janë të lidhura.
Vetëm mjedisi dhe zhvillimi janë të lidhura.

PADREJTËSITË KLIMATIKE

TEST 2.1

5.

GRUPMOSHA 9-11 VJEÇ

Pse flitet për padrejtësi klimatike mes vendeve të pasura dhe të varfra?

		Sepse ndryshimet klimatike nuk godasin vendet e pasura, por vetëm ato të varfra.

		
		
		
		

Për shkak se vendet më të varfra janë përgjegjëset kryesore për emetimet e gazrave
serrë, por ndikimet e ndryshimeve klimatike prekin kryesisht vendet e pasura.
Për shkak se vendet më të pasura janë përgjegjëset kryesore për emetimet e gazrave
serrë, por ndikimet e ndryshimeve klimatike prekin kryesisht vendet e varfra.

6. Cilat janë grupet dhe njerëzit më të cenueshëm?
		Personat e moshuar, personat me aftësi të kufizuara dhe personat e sëmurë.

		
		
		

Individët dhe familjet me probleme ekonomike.
Popujt indigjenë dhe emigrantët.
Të gjitha sa më sipër.

7. Përgjigju me (V) e vërtetë ose (G) e gabuar:

		

Ndryshimet klimatike kanë të bëjnë vetëm me mjedisin.
		Pasojat e ndryshimeve klimatike nuk janë të njëjta në të gjithë botën dhe
		
për të gjithë njerëzit.
		Ndryshimet që ndodhin në anën tjetër të botës kanë ndikim edhe te ne.
8. Çfarë mund të bëjmë për të mos u gjendur në një planet gjithnjë e më të ngrohtë dhe më të padrejtë?
		Të bashkojmë forcat mes vendeve më të pasura për të trajtuar shkaqet dhe efektet e

		ndryshimeve klimatike.
		
Të bashkojmë forcat, të mendojmë dhe të veprojmë si një komunitet i madhglobal që
		
ndan të njëjtën shtëpi, duke kujtuar gjithmonë se jemi të gjithë të lidhur.
		
Të vazhdojmë të jetojmë siç kemi bërë gjithmonë me shpresën se ndikimet e 		
		
ndryshimeve klimatike nuk do të jenë shumë të rënda.

PADREJTËSITË KLIMATIKE
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LUFTËRAT KLIMATIKE
DHE EMIGRIMI MJEDISOR

Ndryshimet klimatike në histroinë e Tokës.
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LUFTËRAT KLIMATIKE
DHE EMIGRIMI MJEDISOR
A ju kujtohet si ndryshimet klimatike
mund të ndikojë në jetën tonë dhe
jo vetëm në mjedis, veçanërisht tek,
pjesët më të brishta të popullsisë?
Kjo gjë mund të çojë në luftëra të
reja dhe emigrime të shkaktuara nga
ndryshimi i mjedisit ku jetojnë njerëzit.
Përpiqemi të kuptojmë së bashku si
ndodh kjo gjë!
Në dekadat e ardhshme, për shkak
të rritjes së ngrohjes globale, do të
shohim një shtim të luftërave.
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SITUATË RASTI:

LIQENI I ÇADIT
Për të shpjeguar lidhjen mes ndryshimeve klimatike dhe
luftërave, le të marrim si shembull rastin e liqenit të Çadit, një
pellg me ujë të ëmbël, në mes të shkretëtirës së Saharasë, në kufi mes
Nigerisë, Kamerunit, Nigerit dhe Çadit.

Deri 60 vjet më parë, ky liqen ka qenë shumë i madh, i gjashti për nga madhësia
e sipërfaqes në botë! Barinjtë dhe bujqit që jetonin në brigjet e tij bashkëjetonin
në paqe. Peshkatarët kishin peshq me bollëk.
LUFTËRAT KLIMATIKE DHE EMIGRIMI MJEDISOR
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Gjatë dekadave të fundit, për shkak të periudhave të gjata me thatësirë, si pasojë e rritjes së
temperaturave, nga ai liqen i madh nuk ka mbetur veçse një pjesë e vogël e tij. Është tkurrur
me 90%!

Liqeni në vitin 1963

Liqeni sot

Liqeni i Çadit ndodhet në një nga vendet më të prekura nga
ndryshimet klimatike. Stinët e thata alternohen me shira të
rrëmbyeshëm të paparë kurrë më parë. Për shembull, në
vitin 2020, përmbytjet e papritura detyruan mijëra njerëz të
zhvendoseshin. Ata që kanë mbetur jetojnë në kushte varfërie
dhe urie.
Peshkatarët kapin më pak se gjysma e sasisë së peshqve
krahasuar me dikur dhe biodiversiteti kërcënohet nga
shkretëtirëzimi, dhe shpyllëzimet e pakontrolluara. Me pak ujë dhe
më pak burime në dispozicion, njerëzit po shfrytëzojnë gjithçka që
mbetet në mënyrë të paqëndrueshme.
Ekosistemi po shembet!
Të grindesh është shumë më e lehtë kur vetë mbijetesa e
njeriut është në rrezik.
Bashkëjetesa paqësore mes fiseve të ndryshme, peshkatarëve,
bujqve dhe barinjve është kthyer në një luftë të vërtetë për të
kapur burimet e pakta të mbetura.
18
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Kjo është një tragjedi e vërtetë mjedisore,
shoqërore dhe ekonomike, e cila është
përkeqësuar edhe më tej nga disa grupe
njerëzish që përpiqen të imponohen me armë.
Quhen “Boko Haram”. Njerëzit që veprojnë në
këtë mënyrë quhen “terroristë” dhe veprojnë
duke përfituar nga uria, papunësia dhe varfëria
për të mbledhur ndjekës, dhe për tu forcuar
Boko Haram ka një qëllim të qartë: të
përmbysë institucionet qeveritare të dobëta
dhe që pothuajse mungojnë për të marrë
kontrollin politik, dhe të armatosur të rajonit.
Përse? Për të kapur burimet e pakta të zonës
dhe mbi të gjitha për të kontrolluar bizneset
e jashtëligjshme, me anë të të cilave fitojnë
shumë para në kurriz të jetës së shumë
njerëzve.

GRUPMOSHA 9-11 VJEÇ

Historia e Liqenit të Çadit është vetëm një
shembull.
Në të gjithë botën, po ndodhin konflikte
gjithnjë e më komplekse dhe të qëndrueshme
më shpesh në vendet më të prekura nga
ndryshimet klimatike. Veprimi kundër
efekteve të ndryshimeve klimatike, do të
thotë gjithashtu të ndihmosh njerëzit që të
jetojnë më të sigurt!

Sot, në rajonin e Liqenit të Çadit, po zhvillohet
një nga krizat më serioze dhe komplekse
humanitare në kontinentin Afrikan.
Degradimi i mjedisit dhe luftërat gjenerojnë
“rrethe vicioze” në të cilat ndikimi i ndryshimit
të klimës përkeqëson situatën dhe, në të
njëjtën kohë, konfliktet e armatosura që
lindin nuk japin mundësinë për të trajtuar në
mënyrë të dobishme problemet që lidhen me
ndryshimet klimatike dhe me mjedisin.

LUFTËRAT KLIMATIKE DHE EMIGRIMI MJEDISOR
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SITUATË RASTI:

ISHULLI QË NUK DO
TË EKZISTOJË MË
Shkojmë në anën tjetër të botës!

Keni dëgjuar ndonjëherë për Kiribatinë?
Aty jetojnë rreth 120,000 persona. Është një shtet
ishullor i Oqeanisë. Në dekadat e ardhshme, i gjithë
arkipelagu i Kiribatisë mund të përfundojë nën ujë për
shkak të ngrohjes globale. Shumë prej banorëve të
saj tashmë iu është dashur të emigrojnë diku gjetkë.
Ata quhen “emigrantë mjedisorë” ose “refugjatë
klimaterikë”.
20
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RASTI I BANGLADESHIT:

ZHVENDOSJE NË MASË
DREJT QYTETEVE
Bangladeshi është një nga vendet më të kërcënuar nga ndikimet e ndryshimeve klimatike.
Aty jetojnë shumë njerëz dhe shumica e tyre janë shumë të varfër. Shumica e popullsisë
jeton në bregdet ose në fusha ku lumenjtë vërshojnë shpesh. Më shumë se 5 milion njerëz
jetojnë në zona shumë të rrezikuara nga ciklonet dhe uraganet.
Gjatë viteve të fundit, pikërisht për shkak të
rritjes së dukurive ekstreme të klimës, miliona
njerëz po lenë fshatrat për tu transferuar
në qytete. Çdo ditë, rreth 2,000 persona
zhvendosen drejt kryeqytetit Daka.
Ndërkohë që pjesa më e madhe e banorëve
zhvendosen në brendësi të vendit, në
kryeqytet, shumë prej tyre emigrojnë edhe në
Evropë!
Për fat të keq, shumica prej tyre nuk do të
gjejë një jetë më të mirë, por për shkak të
numrit të madh të banorëve dhe higjienës së
dobët, përfundojnë në lagjet e varfra urbane
në periferi të qytetit, në kushte strehimi të
pasigurta. Këtu, si gjithmonë, të parët që
privohen nga të drejtat dhe mundësitë e tyre
janë gratë, të moshuarit, personat me aftësi të
kufizuara dhe fëmijët.

Çfarë do të ndodhë në zonat bregdetare që po
braktisen?
Një e treta e Bangladeshit mund të gjendet
nën ujë brenda fundit të shekullit, nëse niveli
i detit do të rritet me një metër. Dhe jo vetëm
kaq. Për shkak të ngritjes së nivelit të detit, uji
do të infiltrohet gjithnjë e më thellë në zonat
bregdetare, duke rritur kripësinë e tokës dhe
duke e bërë atë tokë jo pjellore.
Për pasojë:
•

shtëpi të shkatërruara !

•

erozioni i argjinaturave të lumenjve!

•

humbja e të korrave ;

•

ujë i ndotur:

•

përhapje e sëmundjeve;

•

mungesa e ushqimit;
LUFTËRAT KLIMATIKE DHE EMIGRIMI MJEDISOR
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NDRYSHIMET KLIMATIKE
DHE EMIGRIMI
Ka shumë arsye për të emigruar.
Disa prej tyre që i shtyjnë njerëzit të lenë
vendin e tyre janë:
•
•

Varfëria;
mungesa e mundësive.

Ideja e një jete më të mirë është një motiv
tjetër. Motivet për të cilat një person vendos të
kërkojë një shtëpi të re janë të ndryshëm:
•

Dashuria;

•

Aventura;

•

Lufta;

•

Kurioziteti;

•

Skllavëria;

•

mundësitë arsimore;

•

ribashkimi familjar;

•

siguria;

kërkimi i një klime më të mirë për të jetuar.

22
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Por vendimi për të lënë shtëpinë, nuk është
kurrë një vendim i lehtë. Arsyet për ta bërë
duhet të jenë më të rëndësishme
Në varësi të motiveve të zhvendosjes, emigrimi
mund të jetë vullnetar ose i detyruar.
Kemi emigrim vullnetar kur njerëzit zgjedhin
të largohen me vullnetin e tyre të lirë dhe
zakonisht kufijtë janë të hapur për këta lloj
emigrantësh. Ata mund të kthehen në vendin e
tyre kur të duan.
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Nga ana tjetër, emigrantët e detyruar
detyrohen të largohen për shkak të luftës
ose persekutimeve. Për ata që zakonisht nuk
mund të kthehen në vendin e tyre të lindjes,
liria dhe siguria janë të vetmet gjëra që kanë
rëndësi.
Emigrantët mjedisorë janë njerëz të detyruar
të lënë shtëpitë e tyre për shkak të klimës,
që ka ndryshuar dhe e ka bërë vendin e tyre
të pabanueshëm jo mikpritës. Mund të jenë
katastrofa natyrore të papritura ose situata që
kanë ndryshuar pak nga pak.
Nevoja për të lëvizur për arsye që lidhen me
ndryshimet klimatike, për fat të keq, nuk njihet
ende nga ligjet ndërkombëtare, si ajo njerëzve
që zhvendosen për shkak të luftës dhe prandaj
njerëzit që emigrojnë për këtë arsye, nuk gjejnë
mbrojtje në të njëjtën mënyrë deri më tani.
Në fakt, emigrantët mjedisorë
mund të zhvendosen në një
shtet tjetër, ose, siç ndodh
më shpesh, zhvendosen
brenda vendit të tyre.

LUFTËRAT KLIMATIKE DHE EMIGRIMI MJEDISOR
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Siç e pamë, ngritja e nivelit të detit mund t’i detyrojë njerëzit
të zhvendosen. Por ka edhe shumë mënyra të tjera në të
cilat ndryshimet klimatike shkaktojnë emigrim.
Ja cilat janë ato:
•

Reshjet e shiut: gjithnjë e më shpesh reshjet e shiut
shkaktojnë përmbytje ose thatësirë kur nuk bien për një kohë
të gjatë, madje duke shkaktuar shkretëtirëzim. Kjo bën që
njerëzit të largohen nga zonat rurale dhe të emigrojnë në
qytete në kërkim të kushteve më të mira të jetesës.

•

Ngritja e nivelit të detit mund t’i bëjë të pabanueshme breza
të tëra toke bregdetareedhe për shkak të kripëzimit të ujit, dhe
tokës.

•

Rritja e temperaturave të ajrit dhe sipërfaqes së deteve,
veçanërisht në tropik, mund t’i detyrojë njerëzit të zhvendosen
për të përballuar shpërthimin e sëmundjeve.

•

Paqëndrueshmëria klimatike intensifikon rivalitetin mes
njerëzve, shteteve, por edhe të shoqërive tregtare. Të gjithë
duan të kapin sa më shumë burime të mundshme! Kjo
shkakton emigrim në masë.

•

Fatkeqësitë që lidhen me dukuritë meteorologjike ekstreme, si
ciklonet ose përmbytjet.

24
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TRI .. GJËRA PËR T’U MBAJTUR MEND
1. Ndryshimet klimatike janë shkaku kryesor për numrin në rritje
të luftërave.
2. Ndikimet e ndryshimeve klimatike mund të kontribuojnë në
intensifikimin e emigrimit të njerëzve, si brenda të njëjtit vend
(për shembull nga fshati në qytete), ashtu edhe nga një shtet
në tjetrin.
3. -Uji është një nga burimet më të rëndësishme për jetën e të
gjitha qenieve të gjalla, prandaj është një nga burimet që
gjeneron më shumë zhvendosje.

Burimet:
Qendra e Studimeve Ndërkombëtare (2020),
Ndryshimet klimatike janë një rrezik i ri për konflikt të
armatosur: rasti i liqenit të Çadit
Qendra për Monitorimin e Zhvendosjeve të
Brendshme (2020), Raporti global i zhvendosjeve të
brendshme 2020.
Lajme nga Universiteti Stanfordit (2019),
Një studim i udhëhequr nga Universiteti i
Stanfordit që heton sa shumë prekin
ndryshimet klimatike rrezikun për
konflikt të armatosur.
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TEST 2.2

Doni të testoni veten?
Provoni t’ju përgjigjeni pyetjeve në këtë test!

LUFTËRAT KLIMATIKE DHE EMIGRIMET MJEDISORE
1. A janë konfliktet dhe luftërat e lidhura në ndonjë mënyrë me ndryshimet klimatike?

		
		
		

Ndryshimet klimatike dhe luftërat nuk janë të lidhura me njëra-tjetrën.
Ndryshimet klimatike janë shkaku bazë i një numri në rritje luftërash.
Ndryshimet klimatike do ti pakësojnë luftërat.

2. Çfarë ndodhi me liqenin e Çadit? (2 përgjigje të sakta)

		
		
		
		
		

Përgjatë dekadave të fundit, për shkak të periudhave të gjata të thatësirës,
ai është zvogëluar.
Përgjatë dekadave të fundit, për shkak të shirave të rrëmbyeshëm, është bërë më i madh.
Sasia e peshkut në dispozicion të peshkatarëve është pakësuar.
Sasia e peshkut në dispozicion të peshkatarëve është rritur.

3. Cilat janë ndikimet e ndryshimeve klimatike mbi popullsinë që jetojnë në brigjet e liqenin të Çadit?

		
		
		
		
.

Me mijëra njerëz janë detyruar të shpërngulen dhe ata që kanë mbetur jetojnë pa probleme.
Popullsia në liqen filluan të grindeshin për të ndarë sasinë e peshkut të
tepërt në dispozicion.
Bashkëjetesa paqësore mes fiseve të ndryshme të peshkatarëve, fermerëve dhe barinjve 		
është shndërruar në konflikte të armatosura për shkak të pakësimit të burimeve

4. Cilat arsye mund të shtyjnë njerëzit ti lënë shtëpitë e tyre?

		
		
		
		
26

Lufta dhe varfëria.
Fatkeqësitë natyrore dhe ndryshimet klimatike.
Mundësi më të mira jetese në një vend tjetër.
Të gjitha sa më sipër.
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5. Sa lloje emigrimesh njihni? Zgjidhni të gjitha përgjigjet e vlefshme.

		Vullnetar.
		I detyruar.
		
Brenda të njëjtit vend.
		
Mes vendeve të ndryshme.
6. Përgjigju me (V) e vërtetë ose (G) e gabuar:

		
		
		
		

Uji është një nga burimet që gjeneron më shumë shpërngulje.
Ngritja e nivelit të detit është arsyeja e vetme ,që i shtyn njerëzit të shpërngulen
Fatkeqësitë që lidhen me dukuri meteorologjike ekstreme, si ciklonet ose përmbytjet,
mund të jenë një arsye për të emigruar.

7. Çfarë po ndodh në shtetin e Kiribatit?

		
		
		
		
		
		

Banorët e ishujve i kanë braktisur tashmë ose duhet të lenë shtëpitë e tyre në vitet
e ardhshme, për shkak të reshjeve të dendura të shiut.
Banorët e ishujve i kanë braktisur tashmë ose duhet të lenë shtëpitë e tyre në vitet
e ardhshme, për shkak të ngritjes së nivelit të detit.
Banorët e ishujve i kanë braktisur tashmë ose duhet të lenë shtëpitë e tyre në vitet
e ardhshme, për shkak të thatësirës.

8. Çfarë po ndodh në Bangladesh? (2 përgjigje të sakta)

		
Reshjet e dendura të shiut, përmbytjet dhe ngritja e nivelit të detit i shtyjnë njerëzit
		
të largohen nga brigjet dhe fshatrat për tu transferuar në qytet.
		
Thatësira i shtyn njerëzit të largohen nga brigjet dhe fshatrat për tu transferuar në 		
		qytet.
		
Ndryshimet klimatike i shtyjnë njerëzit të largohen nga vendi i tyre për tu transferuar
		
në një shtet tjetër.

LUFTËRAT KLIMATIKE DHE EMIGRIMI MJEDISOR
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Ndryshimet klimatike në histroinë e Tokës.
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NDRYSHIMET KLIMATIKE
TË PREKIN EDHE TY

Ndryshimet klimatike në histroinë e Tokës.
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NDRYSHIMET KLIMATIKE
TË PREKIN EDHE TY
Sikurse e pamë në mësimin e parë, klima
është një çështje shumë komplekse.
Komponentët e saj veprojnë dhe ushqejnë
njëri-tjetrin si një rrjet që, kur një element
ndryshon, shkaktohet një zinxhir i gjatë
ndryshimesh, të cilat nga ana tjetër
shkaktojnë të tjera ndryshime dhe kështu me
radhë...
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Ngrohja globale kontribuon në rritjen jo vetëm
të temperaturës, por edhe të varfërisë, sepse
efektet e saj prekin kryesisht ata që kanë
kontribuar më pak në këtë problem, siç janë
fëmijët dhe të rinjtë, që trashëguan një krizë të
shkaktuar nga brezat para tyre.
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Por përse fëmijët janë më të pambrojtur
kundër ndryshimeve klimatike?
Ata që studiojnë këtë dukuri mendojnë se arsyet janë
kryesisht tri:

1

2

Arsyet që kanë të bëjnë me
njerëzimin dhe jetesën tonë në
komunitet (sociale), sepse ndikimet e
ngrohjes globale prekin në të ardhmen
e afërt, mbi të gjithë, ata që nuk janë
përgjegjës për problemin, në veçanti
të varfrit, të rinjtë dhe fëmijët.

3

Arsyet që kanë të bëjnë me
disponueshmërinë e parave
(ekonomike): për shembull, jetesa
në shtëpi të vjetra, ndoshta pa ujë të
pastër dhe pa ushqim të përshtatshëm,
paraqet një rrezik edhe më serioz
sot, pikërisht për shkak të pranisë
së njëkohshme të fenomeneve
klimatike ekstreme.

Lidhur me mënyrën se si
është ndërtuar trupi i më të vegjël
(biologjike): veçanërisht në vitet e
para të jetës, fëmijët sëmuren më lehtë
dhe shërohen më ngadalë, dhe ky është
një problem i madh nëse fenomenet
klimatike çojnë në situata me ujë të
ndotur dhe mungesë higjiene.

NDRYSHIMET KLIMATIKE TË PREKIN EDHE TY
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Shumë fëmijë tashmë duhet të përballen me rreziqe klimatike si ciklonet,
përmbytjet dhe temperaturat ekstreme, të cilat ndikojnë në shanset e tyre
për mbijetesë dhe mirëqenie.
Disa sëmundje shumë të rrezikshme
për fëmijët janë gjithashtu të lidhura
me ndryshimet klimatike, pasi ato
kanë tendencë të intensifikohen me të
nxehtin dhe thatësirën, të tilla si kolera,
diarreja, malaria. Fëmijët janë më në
rrezik, veçanërisht deri në moshën 4 vjeç,
sepse trupi i tyre nuk është “trajnuar”
ende mjaftueshëm për të rregulluar
temperaturën e tyre dhe rrezikojnë të
dehidratohen më shumë se një i rritur.
Kriza klimatike sjell me vete edhe
probleme që lidhen me mungesën e
pasjes së ushqimit (mendoni për të korrat
e dëmtuara në vendet ku njerëzit jetojnë
kryesisht nga bujqësia), ose higjienën
në rast të mungesës së ujit. Mungesa e
ushqyerjes së duhur dhe ujit të pastër
gjatë fëmijërisë, mund të çojë në
probleme serioze zhvillimorepsikologjike.

32

NDRYSHIMET KLIMATIKE TË PREKIN EDHE TY

MËSIMI 2.3

GRUPMOSHA 9-11 VJEÇ

Fëmijët që jetojnë në qytet
Qytetet janë “ishuj të vërtetë të nxehtësisë”; konsumojnë shumë energji dhe lëshojnë shumë
CO2 (më shumë se 70% të emetimeve të përgjithshme Ruajnë më shumë nxehtësi krahasuar
me një pyll ose çdo zonë tjetër natyrore, edhe për shkak të mënyrës si janë ndërtuar.
Pikërisht për këtë arsye fëmijët që jetojnë në qytet mund të preken më shumë nga ndikimet
e ndryshimeve të klimës, veçanërisht ata që jetojnë në lagjet periferike, shpesh me pak
gjelbërim, me shumë ndërtesa dhe shumë makina.

Të emigrosh për shkak të
klimës
Mundësia e emigrimit për shkaqe
që lidhen me katastrofat natyrore,
është dyfishuar në krahasim me vitet
1970. Kërcënimet që lidhen me motin
tashmë përbëjnë 87% të të gjitha
shpërnguljeve prej katastrofave
dhe ndikimit të ndryshimeve
klimatike, dhe përqendrimi në
rritje i popullsisë në zonat e
ekspozuara ndaj stuhive dhe
përmbytjeve do të thotë se
njerëzit janë gjithnjë e më shumë
në rrezik për tu zhvendosur
(shiko mësimin “padrejtësitë
klimatike”).
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Çfarë duhet të bëjnë të rriturit për të mbrojtur
mjedisin dhe për të siguruar mirëqenien e
fëmijëve dhe familjeve të tyre?
Të shohësh botën nga pikëpamja e fëmijëve do të thotë të mbrosh
planetin që të rriturit do tua lënë si trashëgimi pasardhësve dhe të jesh në
gjendje të garantosh qasje të barabartë në arsim, duke luftuar pabarazitë,
varfërinë, diskriminimin dhe pabarazinë shoqërore.
Ja çfarë duhet të bëjnë të rriturit:
•

të sigurojnë edukim mjedisor duke filluar nga më të vegjëlit,
sepse sjellja e të gjithëve duhet të ndryshojë;

•

të dëgjojnë më shumë të rinjtë, të ofrojnë vende dhe mundësi
që i lejojnë ata të shprehin mendimet e tyre dhe të lehtësojnë
pjesëmarrjen e tyre aktive në shoqëri;

•

të ndërhyjnë në gjithçka që gjeneron çekuilibër, padrejtësi dhe
pabarazi mes brezave;

•

të mbështesin familjet për të siguruar kushte mirëqenje| për
fëmijët;

•

të nxisin takimin dhe mbështetjen mes brezave dhe ndërmjet
familjeve, si rrjeti i qendrave të këshillimit familjar dhe qendrave
familjare.
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Fëmijët protagonistë!
“Mes gjithë sfidave që po përballemi, disa gjëra kanë mbetur
konstante: qëndrueshmëria e papërkulshme, energjia
dhe zgjuarsia e të rinjve në botën mbarë”. (Sarah Anyang
Agbor, Komisionere e AU për Burimet Njerëzore, Shkencën,
Teknologjinë)

“Kur fëmijët dhe të
rinjtë flasin, bota
duhet të dëgjojë
“. (Charlotte Petri
Gornitzka, Zëvendës
Drejtoreshë e
Përgjithshme e
UNICEF-it)

“Të rinjtë janë agjentët e
ndryshimeve që së bashku me ne
sot, të ndërtojnë një të nesërme më
të mirë. Kemi nevojë t’i dëgjojmë
ata, duhet t’iu japim mundësinë
për t’u përfshirë në vendimet që
prekin jetët e tyre”. (Jutta Urpilainen,
Komisionere Evropiane për
Partneritetet Ndërkombëtare)

Burimet:
IDMC (2019), Zhvendosja nga katastrofat: Një rishikim global (2008-2018).
Save the Children (2019), Koha e fëmijëve: Atlas i Fëmijëve në Rrezik 2019.
UNICEF (2020), Vdekshmëria foshnjore ende në rënie në botë, por COVID kërcënon progresin.
UNICEF (2011), Ndikimi i ndryshimeve klimatike tek fëmijët: UNICEF në Konferencën e OKB-së në Durban .
UNICEF: Çdo e drejtë për çdo fëmijë.
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VEPRIMTARI PRAKTIKE
HISTORI FATKEQËSISH (JO NATYRORE)
Çfarë ndodh kur shtëpia e një familje goditet nga zjarri ose
përmbytja? Çfarë ndryshon, sidomos në jetën e fëmijëve?
Me këtë veprimtari mund të reflektoni mbi këto pyetje dhe të
përpiqeni të përfytyroni të ardhmen së bashku

KU?

ÇFARË MË DUHET?

Në klasë

•

Printo tregimet në
aneksin bashkëlidhur.

•

Fletë për të vizatuar.

•

Lapsa me ngjyra/
penela.

SA KOHË ZGJAT?
Të paktën dy orë mësimore
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Si zhvillohet?
•

Lexoni dy tregimet bashkëngjitur në klasë.
Nëse dëshironi, për ta bërë tregimin më
tërheqës, mund ta shoqëroni me projektimin
e fotografive të kontekstit të dukurive të
përshkruara dhe vendeve në të cilat janë
vendosur tregimet.

•

●Ndani klasën në dy grupe dhe caktojini
secilin grup një nga dy historitë. Secili grup
do të duhet të ilustrojë aspekte të ndryshme
të historisë së caktuar dhe të përfytyrojë
një fund të mundshëm. Nxisni fëmijët të
mendojnë për aspektet e mëposhtme për
të realizuar vizatimet e tyre: si e imagjinoni
shtëpinë e njerëzve të historisë para
fenomenit të motit ekstrem? Dhe pas
ngjarjes? Po pjesën tjetër të lagjes/qytetit
(shkollat, spitalet…)? A do të ndryshojë diçka
në punën e prindërve të fëmijëve? Kush
mund t’i ndihmojë këto familje? Mund të
vazhdojnë të jetojnë në vendin e tyre?

Mund të shkojnë në shkollë fëmijët? Çfarë
mund të bëjnë kur të rriten?
•

Vizatimet mund të përfaqësojnë: shtëpinë
para dhe pas ngjarjes negative, qytetin/
qytetin para dhe pas fenomenit dhe ndërtesa
të veçanta si shkolla, vetë fenomenin, fëmijët
e historisë dhe familjet e tyre, ndihma
emergjente, fëmijët dhe familja e tyre
menjëherë pas ngjarjes dhe disa vjet pas
ngjarjes. Brenda grupit, secili fëmijë vendos
se në cilin aspekt do të përqendrohet në
mënyrë që të preken të gjitha aspektet.

•

Në fund, kushtojini gjysmë ore para
fundit që fëmijët të ndajnë vizatimet
dhe të përfundojnë pyetjet. Nëse
është e nevojshme, kthimi dhe
reflektimipërfundimtar mund të bëhen në një
takim të dytë në mënyrë që fëmijëve tu lihet
kohë të përfundojnë vizatimet në shtëpi.

SI PËRFUNDIM
Pas vëzhgimit të vizatimeve të tu dy grupeve mund të krijoni postera, nga një për secilin tregim.
Pastaj së bashku vëzhgojini dhe përpiquni t’iu jepni përgjigje këtyre pyetjeve me fëmijët:
•

Vini re dallime mes tregimeve të dy grupeve? Nëse po, cilat? Mendoni për dallimet mes dy
vendeve në të cilat janë vendosur historitë.

•

Si do të ndjeheshit në vend të fëmijëve që janë protagonistë të historive?
NDRYSHIMET KLIMATIKE TË PREKIN EDHE TY
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Doni të testoni veten?
Provoni t’ju përgjigjeni pyetjeve në këtë test!

NDRYSHIMET KLIMATIKE LIDHEN EDHE ME TY
1. Çfarë rritet me ndryshimet klimatike?

		
Temperatura e planetit.
		Varfëria.
		
Të dyja sa më sipër.
		
Asnjë nga sa më sipër.
2. Përse fëmijët janë më të pa mbrojtur kundër ndryshimeve klimatike (shënoni të gjitha ato që mendoni se
janë të sakta)?

		
Sepse nuk dinë se çfarë janë.
		
Veçanërisht në vitet e para të jetës, fëmijët sëmuren më lehtë dhe .shërohen
		më ngadalë.
		
Sepse do të vuajnë pasojat më të rënda, por nuk janë. përgjegjës për to.
		
Asnjë nga sa më sipër.
3. Fëmijët që vuajnë më shumë nga ndikimet e ndryshimeve klimatike, ndër opsionet e pranishme, jetojnë:

		
Në Polin e Jugut.
		
Në fshatra të vegjël.
		Në qytet.
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4. Këto janë veprimet që duhet të ndërmerren për të ndihmuar fëmijët dhe familjet e tyre që t’iu bëjnë
ballë pasojave të ndryshimeve klimatike. Lidh fjalitë me shpjegimin e duhur:

Edukimi mjedisor		
për t’i dhënë zë
protagonizmit të tyre dhe të
promovohet pjesëmarrja e
tyre aktive në shoqëri

Të dëgjohen të rinjtë		

Të mbështeten familjet

duhet të sigurohet duke filluar
që nga fëmijëria, pasi sjelljet
individuale duhet ndryshojnë për të
mbrojtur të drejtën e shëndetit të
djemve dhe vajzave në vendin ku
ata jetojnë.

të garantohen kushte të
mirëqenies së qëndrueshme
nga pikëpamja e fëmijëve;
të favorizohen takime mes
brezave dhe familjeve.

5. Cilat mendoni se janë vështirësitë që mund të kenë familjet, për shkak të ndryshimeve klimatike?

6. Përgjigju me (V) e vërtetë ose (G) e gabuar:

		
80% e flukseve të emigrantëve në Itali janë të lidhura drejtpërdrejt dhe tërthorazi me
		ndryshimet klimatike.
		
Qytetet konsiderohen si “ishuj të nxehtësisë”
		
Nuk ka asnjë lidhje mes ndryshimeve klimatike dhe sëmundjeve të caktuara.
7. Me cilin aspekt që lidhet me pasojat e ndryshimeve klimatike përkon ky përshkrim: “ndikimet e
ngrohjes globale prekin në të ardhmen e afërt, mbi të gjithë, ata që nuk janë përgjegjës për problemin,
në veçanti të varfrit, të rinjtë dhe fëmijët”?

		Aspekti social.
		Aspekti ekonomik.
		Aspekti biologjik.
8. Rendisni të paktën tre rreziqe që fëmijët po përballen tashmë për shkak të ndryshimeve klimatike:

NDRYSHIMET KLIMATIKE TË PREKIN EDHE TY
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Ky botim u mundësua nga Save the Children në Shqipëri.
Save the Children është organizatë kryesuese në botë dhe e pavarur për fëmijë. Ne besojmë se çdo fëmijë meriton një të ardhme të mirë. Në botë dhe në Shqipëri, ne
ndihmojmë fëmijët të kenë një fillim të mbarë në jetë, mundësi për të mësuar dhe mbrojtje ndaj cdo rreziku. Ne bëjmë më të mirën për fëmijët - çdo ditë dhe në kohë
krize –për të sjellë ndryshime në jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët.

Tiranë 2022
Ky material u botua në kuadër të projektit “Fëmijët Flasin”, i mbështetur nga EUKI dhe i zbatuar nga Save the Children dhe Instituti Italian OIKOS.
@Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi mund të përdoret apo kopjohet lirisht prej specialistëve të fushës, por jo për qëllime fitimprurëse, me
kusht që çdo riprodhim të shoqërohet me njohjen e organizatave, të përmendura më lart, si burim. Këndvështrimet e autorëve të këtij botimi jo domosdoshmërisht
pasqyrojnë pikëpamjet e Save the Children dhe Instituti Italian OIKOS.
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Ndryshimet klimatike në histroinë e Tokës.

