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Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është 

themeluar në vitin 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti 

Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq më 1923. Që nga ai vit është 

anëtar i Federatës (në atë kohë Ligës) së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqata e 38-të e themeluar 

deri atëherë. Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar është pjesë e Lëvizjes 

Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Sipas nenit 

1 të Ligjit Nr.7864 për Kryqin e Kuq Shqiptar, të miratuar nga Parlamenti 

Shqiptar më datë 29.9.1994, Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë 

humanitare vullnetare që e ushtron veprimtarinë në mënyrë të pavarur 

në bazë të parimeve themelore të Lëvizjes ndërkombëtare humanitare 

të Kryqit të Kuq e Gjysmëhënës së Kuqe dhe të Konventave të Gjenevës të 

12 gushtit 1949 - ratifikuar nga Republika e Shqipërisë më 27 maj 1957 

- dhe Protokolleve shtesë të 10 qershorit 1977 - ratifikuar nga Republika e 

Shqipërisë më 16 qershor 1993. Ai është ndihmës i organeve të pushtetit 

për çështjet humanitare në mbarë vendin.

V I Z I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar synon të jetë një 
shoqatë humanitare e zhvilluar, që punon 
për përmirësimin e jetës dhe dinjitetit të 
njerëzve në nevojë, në përputhje me parimet 
themelore të Lëvizjes.

M I S I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar ndihmon, nëpërmjet 
veprimtarisë së vet humanitare, njerëzit 
më në nevojë duke mobilizuar forcën e 
humanizmit të shoqërisë shqiptare.

KRYQI I KUQ SHQIPTAR



T E T O R  -  D H j E T O R  2 0 1 1  |  N R .  5 2 �

Nëse do të pyeteshin njerëzit e thjeshtë në rrugë se me se merret Kryqi i Kuq, me siguri 
që përgjigja më e mundshme do të kishte qenë se ai shpërndan ndihma për njerëzit në 

nevojë. Përgjigja nuk është aspak larg së vërtetës megjithëse nuk nënkupton as kontributin 
e Kryqit të Kuq në konfliktet e armatosura, as përgatitjen për rastet e katastrofave apo 
angazhimin për dhurimin vullnetar të gjakut, për ndihmën e parë etj. Por në fakt thelbi i 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe është humanizmi. Jo 
më kot ai është edhe parimi i parë themelor i saj. Dhe aspekti kryesor i shfaqjes së natyrës 
humanitare të Lëvizjes, është ndihma që u ofrohet përditë njerëzve më në nevojë nëpërmjet 
realizimit të projekteve sociale. 

Edhe për Kryqin e Kuq Shqiptar, projektet sociale në favor të shtresave dhe grupeve të 
identifikuara si më nevojtare për shoqatën, përbëjnë thelbin e realizimit të veprimtarisë së vet humanitare. Ky numër i Revistës 
ka këtë tematikë në fokus të saj. Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq Shqiptar z.Zamir Muça thekson në shkrimin e tij se 
“megjithëse një shoqatë relativisht e re, ajo ka punuar në vite për të rritur kapacitetet në fushën sociale… duke bërë shumë kujdes 
që ndihma e dhënë të jetë e drejtë, efikase dhe me elementë integrues duke respektuar individin me qëllim që të mos prekë 
dinjitetin e personit në nevojë.” 

Të moshuarit janë një nga kategoritë sociale me të cilat punon Kryqi i Kuq Shqiptar. Te Revista do të gjeni informacion jo vetëm 
për aktivitetet që zhvillohen me ta, por edhe në lidhje me promovimin e të drejtave dhe të nevojave të këtij grupi shoqëror. Shkrimi 
i dr. Reshat Koçit kryetar i shoqatës shqiptare të Gerontologjisë-Geriatrisë dhe anëtar i Komisionit të Shëndetit në Kryqin e Kuq 
Shqiptar, është në këtë kuadër, shumë interesant.

Por në këtë numër të Revistës nuk trajtohet vetëm tema sociale. Tema e rritjes së sigurisë rrugore vjen nëpërmjet artikullit të specialistit 
Dedë Shkurti, së bashku me propozime konkrete për përmirësimin e saj. Po ashtu ka informacione nga aktivitetet në degët e Kryqit 
të Kuq Shqiptar dhe nga forumet statutore të Lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe.
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Është pranuar se krijimi i njeriut huma
nitar modern, daton në vitin 1863 së 

bashku me lindjen e Kryqit të Kuq. Sipas 
sociologut francez Jacques Tremitin “për 
një kohë të gjatë bamirësia dhe filantropia 
kanë zënë vendin e solidaritetit ndaj më 
të varfërve të shoqërisë. Pikërisht fushatat 
e mëdha në interes të çështjeve të mëdha 
u bënë pararendëse të krijimit të njeriut 
humanitar modern, akti i lindjes së të 
cilit daton në vitin 1863 me krijimin nga 
Henri Dynant të Kryqit të Kuq”.

Themelimi i Kryqit të Kuq Shqiptar 
(KKSH) më 1921 lidhet ngushtë me 
ndihmat humanitare për vendin e 
rrënuar nga lufta.

19 Prill 1919: Kryqi i Kuq Amerikan 

vjen në Shqipëri për t’i dhënë ndihmë 
humanitare vendit të rrënuar nga lufta. 
Sasi të mëdha me ushqime, veshje, ilaçe 
dhe pajisje të tjera spitalore u shpërndanë 
në bashkëpunim me autoritetet shqiptare, 
ndërkohë që në qendrat e Kryqit të Kuq 
Amerikan përgatitej dhe shpërndahej 
ushqim për fëmijët e varfër dhe në nevo-
jë.

4 tetor 1921: themelohet KKSH si 
domosdoshmëri për organizimin e ndih-
mave humanitare dhe asistencës së huaj 
në vend.

Historik i shkurtër i programit. 
KKSH ka filluar aktivitetet në fushën 

sociale me zbatimin e mini-projekteve 
sociale që nga viti 1994, me qëllim mbësh-
tetjen e grupeve më në nevojë në vend. 
Në vitin1998, kemi një rritje të ndjeshme 
të projekteve sociale në të gjithë vendin 
me mbështetjen e shoqatave simotra 
dhe donatorëve të tjerë kryesisht jashtë 
vendit. Gjatë krizës kosovare në vitin 
1999, pothuaj të gjitha degët e KKSH-së 
u përfshinë në shpërndarjet ushqimore 
masive në ndihmë të refugjatëve të ardhur 
nga Kosova. Gjatë viteve 2000-2001, me 
mbështetjen e KK Amerikan u sigurua 
mbështetje ushqimore për të moshuarit 
në 8 distrikte të vendit kryesisht në zonën 
Veri-Lindore. Në këtë periudhë, u kryen 
një sërë trajnimesh për stafin e degëve 
lokale që synonin rritjen e kapaciteteve 
në lidhje me vlerësimin e nevojave, identi-

fikimin dhe priorizimin e grupeve më në 
nevojë. Nga viti 2001 deri në fund të vitit 
2006, KKSH dhe KK Spanjoll punuan së 
bashku në një projekt të ri edukativ për 
fëmijët në vështirësi që synonte redukti-
min e fenomenit të braktisjes së shkollës 
duke sjellë një rritje profesionale të kapa-
citeteve njerëzore të KKSH të përfshira. 

Veprimtaritë e Kryqit të Kuq Shqip-
tar.

Nëse sot, pas rreth 20 vjetësh nga rior-
ganizimi i KKSH në gjysmën e dytë të 
vitit 1992, do të bënim pyetjen se “Çfarë 
bën KKSH në veçanti?”, përgjigja do të 
jetë: KKSH është një organizatë humani-
tare që ka si qëllim kryesor ndërhyrjen 
në raste katastrofash natyrore”, që do të 
ndiqet nga shpjegimi se “duke u përgati-
tur për të ndërhyrë në raste katastrofash, 
KKSH organizon një sërë veprimtarish, 
ndër të tjera në fushën sociale, të cilat 
përkufizojnë vetë imazhin e shoqatës”. 

Megjithëse një shoqatë e re, KKSH ka 
punuar në vite për të rritur kapacitetet në 
fushën sociale. Dy kanë qenë elementët 
kryesorë në këtë fushë: problemet soci-
ale që hasen në vend dhe eksperienca e 
shoqatave si motra të cilat kanë gjetur në 
KKSH një partner të besueshëm për të 
zhvilluar këto veprimtari. 

Me qëllim organizimin sa më cilë-
sor të veprimtarive, mbështetur në një 
bazë të shëndoshë dokumentare, që do 
të mundësonte zhvillimin e mirë plani-

Projektet sociale të Kryqit të 
Kuq Shqiptar– aspekti kryesor i 
veprimit të tij humanitar 

Zamir Muça, Sekretar i Përgjithshëm

Në fokus
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fikuar të veprimtarive sociale, ato kanë 
qenë në vëmendjen e organeve të zgjed-
hura të KKSH-së. Programi social është 
i përcaktuar qartë në Strategji, në Politi-
kat e KKSH-së dhe në Planin e Veprimit. 
Veprimtaria e tij zhvillohet në përputhje 
me politikat e zhvilluara e të miratuara 
në vite, politika që mundësojnë zhvilli-
min cilësor e gjeografik të projekteve 
që marrin në konsideratë problemet në 
komunitetit dhe mundësitë e degëve që i 
zhvillojnë. KKSH bën shumë kujdes që 
ndihma e dhënë të jetë e drejtë, efikase, 
me elementë integrues duke respektuar 
individin me qëllim që të mos prekë dinji-
tetin e personit në nevojë. 

Pyetjes së cilat janë projektet kryesore 
të Programit Social, gjithkush në KKSH, 
vullnetar, i zgjedhur apo i punësuar do 
të përgjigjej “veprimtaritë për moshën e 
tretë, veprimtaritë për fëmijët jetimë dhe 
ata me probleme, veprimtaritë për gratë 
në nevojë, veprimtaritë për familjet me 
shumë fëmijë dhe pak të ardhura”. Prej 
disa vitesh, këto projekte, që dikur zhvi-

lloheshin nën drejtimin e donatorëve, reali-
zohen tërësisht nga KKSH. Veprimtaria 
sociale e KKSH-së realizohet në një part-
neritet të ngushtë me autoritet shtetërore 
dhe vendore dhe synon përmirësimin 
sadopak të problemeve që kanë njerëzit 
në nevojë. Veprimtaria e KKSH synon 
cilësi nëpërmjet arritjes së standardeve 
të përcaktuara nga instancat përkatëse 
duke përmirësuar kapacitetet vepruese 
të shoqatës. Prandaj KKSH bën përpjek-
jet maksimale për lincensimin e këtyre 
projekteve sipas standardeve të Ministrisë 
së Punës dhe Çështjeve Sociale.

Veprimtaritë tona realizohen nga vull-
netarë: ata janë aktorë kryesorë të reali-
zimit të projekteve në të gjitha degët e 
vendit. Është kënaqësi të konstatosh se 
pjesa më e madhe e tyre janë të rinj të cilët 
me pasionin dhe idealizimin e moshës i 
bëjnë këto projekte mjaft tërheqëse për 
përfituesit dhe për komunitetin. Duke 
qenë aktivë në realizimin e projekteve, 
janë njëkohësisht dhe përfitues nëpërmjet 
formimit të tyre në veprimtari humani-
tare. Trajnimet e ndryshme, përballja me 
vështirësitë që jeta ja u përcjell nëpërmjet 
imazhit të përfituesve, marrja e përgjegjë-
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sive për realizimin e këtyre projekteve janë 
aspekte mjaft të rëndësishme që këto 
veprimtari përcjellin.

 
Disa nga veprimtaritë sociale të 
KKSH:

Veprimtaritë me moshën e tretë—
Shoqata punon për zbatimin e projek-
teve për përmirësimin e cilësisë së jetës për 
moshën e tretë duke ofruar përkujdesje 
psiko-sociale dhe shëndetësore. KKSH ka 
hapur 14 qendra ditore për të moshuar 
në rrethet: Tiranë, Lezhë, Berat, Dibër, 
Librazhd, Durrës, Gjirokastër, Elbasan, 
Gramsh, Mirditë, Korçë, Elbasan, Kuçovë 
dhe Lushnjë, të cilat frekuentohen nga 
më shumë së 650 të moshuar. Me qëllim 
mbështetjen social ekonomike të kësaj 
kategorie që ndodhet në institucione 
shtetërore (azilet) zhvillohen në Fier, 
Tiranë, Gjirokastër, Kavajë dhe Shkodër 
zhvillohen veprimtari të shumta. 

Veprimtaritë me fëmijë në vështirësi 
—Në projekt janë përfshirë rreth 900 
fëmijë në degët e KK Tiranë, Gjirokastër, 
Korçë, Elbasan, Fier, Librazhd, Berat, etj. 
Veprimtaritë synojnë integrimin e fëmi-
jëve të moshës shkollore të cilët kanë 
tendencën për të braktisur shkollën.

Formimi profesional për gratë në vësh
tirësi—Rreth 500 përfituese gra janë 
pjesëmarrëse në projektin “Integrimi 
i grave në tregun e punës në Korçë, 
Lezhë, Berat, Shkodër dhe Tiranë”. Sot 
përfituesit e programit pajisen me certi-
fikata të njohura nga Ministria e Punës e 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve te Bara-
barta. 

Ndihmë familjeve me shumë fëmijë 
dhe me pak të ardhura.—KKSH vazh-
don zbatimin e një prej aktiviteteve të tij 
tradicional, atë të mbështetjes ushqimore 
për familjet në nevojë, ndihmuar dhe 
nga fushatat e organizuara në ndihmë të 
njerëzve në nevojë. Çdo vit janë ndihmuar 
rreth 2000 familje në kushte të vështira 
social-ekonomike.

Zamir Muça
Sekretar i Përgjithshëm
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Ajo që të bën të ndihesh mirë që je pjesë 
e Programit Social, ka të bëjë me faktin 

që ky program të lejon të jesh në vendin 
e duhur si profesioniste e fushës sociale, 
në shoqatën më të madhe humanitare në 
vend siç është Kryq i Kuq Shqiptar. Siç 
edhe të mundëson të përmbushësh atë 
pjesë humane që ka çdo njëri prej nesh, 
duke u ardhur në ndihmë njerëzve më 
në nevojë. 

Kryqi i Kuq Shqiptar i ka filluar akti-
vitetet në fushën sociale me zbatimin 
e mini-projekteve sociale që në vitin 
1994 duke synuar mbështetjen sociale të 

grupeve më në nevojë në vend. Një nga 
kategoritë në nevojë që ka qenë në fokus 
të punës së Kryqit të Kuq që prej rifillimit 
të aktiviteteve të tij, janë të moshuarit, 
kryesisht ata të cilët jetojnë vetëm apo 
jetojnë në kushte të vështira ekonomike 
e sociale. 

Ndërsa njerëzit plaken, sfida të caktu-
ara mund të lindin në jetën e përditshme. 
Kështu një kombinim i faktorëve të tillë 
si të ardhura të ulëta, shëndet jo të mirë, 
vetmia, izolimi social, mungesa e shërbi-
meve të përkujdesit për këtë kategori, 
ndikojnë në rritjen e nivelit të varfërisë 

dhe të rrezikut të përjashtimit social për 
të moshuarit. Duke marrë në konsideratë 
të gjitha këto aspekte, por dhe faktorë 
të tjerë siç janë rritja e jetëgjatësisë dhe 
forcimi i të drejtave të të moshuarve si një 
grup i cili mund të kontribuojë në fusha 
të ndryshme, Programi Social i Kryqit të 
Kuq Shqiptar ka intensifikuar punën e 
tij në drejtim të mbështetjes për moshën 
e tretë duke hartuar dhe zbatuar projekte 
të cilat synojnë përmirësimin e cilësisë 
së jetës te ky grup-moshë duke u ofruar 
përkujdesje psiko-sociale, shëndetësore 
dhe mbështetje ekonomike. 

Qendrat ditore të Kryqit të Kuq 
Shqiptar për moshën e tretë
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Megjithëse ka shumë lloje të ndrysh-
me të kujdesit për të moshuarit, qend-
rat ditore të drejtuara nga degët lokale 
të Kryqit të Kuq Shqiptar kanë si qëllim 
të krijojnë një hapësirë sociale për të 
moshuarit që të ndihen pjesë e grupit, të 
ndjejnë se dikush kujdeset për ta (gjë që 
në mënyrë indirekte, përmirëson jetën e 
tyre), si dhe të menaxhojnë në një farë 
mënyrë, izolimin dhe të qenit vetëm. 

Aktualisht, Kryqi i Kuq Shqiptar ka 
hapur 14 qendra ditore për të moshuar 
në rrethet Tiranë, Lezhë, Berat, Dibër, 
Librazhd, Durrës, Gjirokastër, Elbasan, 
Gramsh, Mirditë, Korçë, Elbasan, Kuçovë 
dhe Lushnjë, të cilat frekuentohen nga më 
shumë së 650 të moshuar. Aktivitetet e 
rregullta ditore përfshijnë lojëra të ndrysh-
me, lexime, shëtitje në natyrë, trajtime 
dhe diskutime të ngjarjeve aktuale, histori 
në grup, udhëtime turistike, festime 
ditëlindjesh, krijim të grupeve të intere-
sit, etj. Të gjitha këto janë të mirëpritura 
nga të moshuarit e qendrave. Gjithashtu 
në to ofrohet një pije e ngrohtë, shtypi 

i ditës, vizita mjekësore ose takime me 
specialistë të fushave ndryshme. Ambien-
tet e qendrave ditore janë të pajisura mirë 
me televizor, video, radio me qëllim që ata 
të ndjekin emisionet e ndryshme infor-
mative, social-kulturore, sportive si edhe 
me lojëra argëtimi si; shah, domino, letra, 
tavëll, biblioteka etj.

Përzgjedhja e aktiviteteve kryhet 
gjithmonë duke u bazuar në interesin 
dhe pjesëmarrjen direkte të përfitueseve. 
Këto aktivitete i ndihmojnë të moshuarit 
të mbajnë ditën e zënë. Ndërkaq ky lloj 
socializimi lehtëson në një farë mënyrë, 
edhe familjarët e tyre. 

Për më tepër, në qendrat ditore në 
Lezhë, Berat, Gramsh dhe Dibër ofrohen 
vizita javore nga mjeku dhe vullnetarët 
e qendrave në shtëpitë e të moshuarve, 
të cilët e kanë të pamundur lëvizjen. Ky 
është një shërbim akoma modest, por 
tepër i nevojshëm sidomos për ata të 
moshuar të cilët jetojnë vetëm.

Një qendër të moshuarish është duke 
u konsideruar nga ana jonë gjithmonë e 

më shumë, si një bashkim i njerëzve të së 
njëjtës moshë që takohen rregullisht për 
aktivitete të përbashkëta dhe që mund të 
organizohen vetë. Ky është edhe vizioni 
i Programit Social për vazhdimësinë e 
këtyre qendrave sociale. 

Mendojmë që në një të ardhme jo të 
largët, do të jenë vetë të moshuarit ata 
të cilët do t’i menaxhojnë qendrat, duke 
kontribuar për të sjellë ndryshim në jetët 
e tyre, duke marrë pjesë në aktivitete të 
ndryshme, duke mbrojtur interesat e tyre 
dhe duke qenë pjesë e procesit të marrjes 
së vendimeve për të ndikuar sadopak mbi 
të ardhmen e komunitetit që i përka-
sin.

Zhaneta Kala
Koordinatore e Programit Social
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Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut në nenin 1 shpall: “Të gjitha qeniet njerëzore lindin të lira dhe të barabarta për sa u përket dinjitetit dhe të 
drejtave. Kjo barazi nuk ndryshon me kalimin e moshës: të moshuarit, burra ose gra, kanë të njëjtat të drejta sikurse personat më të rinj se ata. Mbrojtja e 
të drejtave të të moshuarve do të shërbejë për t’u mundësuar atyre një jetë dinjitoze dhe të sigurt, si anëtarë të barabartë të shoqërisë. “

2012, VITI EVROPIAN I MOSHIMIT AKTIV DHE I SOLIDARITETIT MIDIS BREZAVE
Viti 2012 është deklaruar nga Komisioni Evropian si Viti Evropian i Moshimit Aktiv dhe Solidaritetit midis brezave. Ky vit do të shërbejë për të rritur 
ndërgjegjësimin mbi kontributin që njerëzit e moshuar japin për shoqërinë.

Moshimi aktiv është përcaktuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, si proces i rritjes së mundësive për një shëndet të mirë, pjesëmarrje dhe 
siguri në mënyrë që të rritet cilësia e jetës së njerëzve gjatë plakjes. Ai u jep mundësi atyre që të përmbushin aspiratat për mirëqenie përgjatë gjithë jetës 
dhe të jenë pjesëmarrës në shoqëri sipas nevojave, dëshirave dhe aftësive të tyre, duke u ofruar mbrojtjen, sigurinë dhe kujdesin e duhur në rastet kur u 
nevojitet mbështetje. 

Fjala “aktiv” nuk i referohet vetëm aftësisë për të qenë fizikisht aktivë ose mundësisë për të qenë pjesë e forcës së punës, por i referohet pjesëmarrjes 
së vazhdueshme në çështjet sociale, ekonomike, kulturore, shpirtërore dhe qytetare. 

Rritja e jetëgjatësisë konsiderohet një triumf i shoqërisë moderne. Njerëzit e moshuar që kanë shëndet të mirë, përfaqësojnë një pasuri për familjet e 
tyre, komunitetet dhe ekonomitë e vendeve ku jetojnë. 

Moshimi aktiv i jep mundësi moshës së tretë të:
Të jenë aktivë në forcën e punës dhe të ndajnë përvojën e tyre;
Të luajnë një rol aktiv në shoqëri;
Të jetojnë një jetë të shëndetshme dhe aktive.

Në kuadër te projekteve në ndihmë të të moshuarve, Kryqi Kuq Shqiptar me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës 
së Kuqe, është përfshirë në një iniciative të përbashkët të shumë Shoqatave Kombëtare të rajonit, e cila promovon avokacinë për moshën e tretë. 

Qëllimi i saj është ndërgjegjësimi i opinionit publik për të gjitha çështjet që prekin këtë kategori dhe mbi kontributin që njerëzit e moshuar mund të 
japin për shoqërinë. 

Në kuadër të kësaj iniciative po realizohet një projekt gjatë të cilit po organizohen disa tryeza të rrumbullakëta me pjesëmarrjen e aktorëve më të 
rëndësishëm nga pushteti vendor, nga shoqata humanitare të fushës sociale që punojnë me moshën e tretë, si dhe me pjesëmarrjen e vetë të moshuarve 
në degët Kuçovë, Berat, Lezhë, Dibër dhe Gramsh. 

Një tjetër aktivitet i këtij projekti është prodhimi i 10.000 fletëpalosjeve dhe i një spoti televiziv në lidhje me moshimin aktiv. 
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Ashtu sikurse në të shkuarën moshimi 
i popullsisë përbënte një problem 

për vendet e zhvilluara, ashtu po merr ai 
rëndësi të madhe sot edhe në vendet në 
zhvillim. Vite më parë moshimi ka kaluar 
si një çështje e një rëndësie të vogël, por 
sot ne kuptojmë që ai përbën jo thjesht 
një ndryshim demografik numerik, por 

një fenomen me efekte të mëdha, të cilat 
shfaqen në të gjitha aspektet e jetës.

Shekulli i kaluar dëshmoi për një 
revolucion në jetëgjatësi. Jetëgjatësia në 
vendet e lindjes është rritur me 20 vjet 
që nga 1950 dhe pritet të rritet në 10 vjet 
në 2050. Sipas studimeve demografike 
llogaritet që numri i njerëzve mbi 60vjeç, 

nga 600 milion që ishte në vitin 1950, të 
arrijë në 2 miliardë në vitin 2050. Kjo 
rritje e popullsisë së moshuar do të jetë 
më e madhe dhe më e shpejtë në vendet 
në zhvillim, në të cilat numri i të moshu-
arve pritet të katërfishohet në 50 vitet e 
ardhshme. Në disa vende të zhvilluara 
numri i njerëzve të moshuar në vitin 
2050 do të jetë 2 herë më i madh se ai 
i fëmijëve. Ndonëse vendet e zhvilluara 
kanë pasur një moshim gradual, edhe ato 
kanë vështirësi në përballimin e sfidave që 
janë të dukshme në qëndrueshmërinë e 
sistemit të pensioneve, në atë të asistencës 
sociale etj.

Plakja apo moshimi i popullsisë po 
bëhet një problem i mprehtë konkretisht 
në vendet në zhvillim ku përfshihet dhe 
popullata jonë. Përqindja e personave të 
moshuar pritet të rritet nga 11% në 20% 
në vitin 2025, ndërsa ajo e fëmijëve do të 
bjerë nga 33 në 22 %. Kur edhe vendet 
e zhvilluara po përballen me probleme 
sociale e shëndetësore për të moshuarit, 
kuptohet që vendet e tjera, përfshirë dhe 
vendin tonë tani, por dhe veçanërisht 
në të ardhmen, do të ndeshen me mjaft 
vështirësi që kërkojnë përcaktimin e 

Të moshuarit, familja në 
tranzicion dhe detyrimet 
e shoqërisë

“Dinjiteti i një kombi fillon 
tek azilet e pleqve dhe jeti
moret e fëmijëve…”

G. Washington

Avokaci
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masave paraprake. Prirja aktuale demo-
grafike ashtu si në gjithë vendet e zhvillu-
ara edhe në vendin tonë, karakterizohet 
nga një zgjatje e jetës mesatare e shoqëruar 
nga një lindshmëri gjithnjë e në ulje. Po 
shkojmë kështu drejt një shoqërie ku të 
moshuarit përbëjnë një komponent gjith-
një e në rritje që meritojnë një vëmendje 
të veçantë në fushën mjekësore dhe atë 
social-ekonomike.

Popullsia shqiptare ka kaluar në tri faza 
të tranzicionit demografik. Aktualisht jemi 
në fazën e tretë, e cila karakterizohet nga 
ulje e lindshmërisë dhe e vdekshmërisë, 
pra kështu po shkojmë drejt një popullsie 
në plakje. Të jetosh gjatë sot nënkupton 
shtimin e mundësive për t’u ndeshur me 
sëmundje kronike, çrregullime e deficite 
psiko-fizike dhe humbje të autonomisë 
funksionale. Nga një studim i kryer disa 
vite më parë në qytetin e Tiranës rezul-
ton që 20% e të moshuarve, jetojnë të 
vetmuar. Jo vetëm ne, por të gjithë vendet 
me të ardhura të pakta janë duke pësuar 
një mërgim masiv të fuqisë së tyre punë-
tore. Kjo prirje synon të zhvendosë brezin 
e ri përtej kufijve të vendit dhe të lënë pas 
të moshuarit, të cilët gjenin mbështetje 
tek ta dhe sigurinë në të shkuarën.

Kur diskutojmë mbi sfidat e arritjes 
së një moshe të tretë të shëndetshme dhe 
të sigurt, duhet të kuptojmë se koncepti 
i moshimit është disi fluid. Me një jetëgja-
tësi më të madhe, me një moshë të aftësive 
për punë më të gjatë (çka do të thotë mbi 
65 vjeç në shumicën e vendeve të botës) 
dhe me shëndet më të mirë, ky koncept 
është shumë më i ndryshëm nga ç’ishte 
20 vjet më parë.

Kjo natyrë dinamike e moshimit jep 
mundësi për më shumë ndikime pozitive 
tek qeveritë, OJQ-të dhe komunitetet. 
Deklarata politike e Madridit e vitit 2002 
dhe Plani Ndërkombëtar i veprimit mbi 
moshimin, kanë në bazë të tyre njohjen 
e faktit se moshimi në vetvete është 
një faktor thelbësor në luftën kundër 
varfërisë globale. Kjo deklaratë u përpi-
lua gjatë Asamblesë së Dytë Botërore mbi 

Moshimin në prill të vitit 2002, e cila 
midis firmëtarëve që përfshiu shumicën 
e vendeve të Evropës, numëronte edhe 
vendin tonë, angazhohet që të zgjerojë të 
drejtat për zhvillim të të moshuarve dhe 
të ulë nivelin e varfërisë së tyre. Ajo u bën 
thirrje qeverive dhe institucioneve private 
e publike të përfshijnë të moshuarit në 
proceset e zhvillimit dhe t’i shpërndajnë 
burimet në mënyrë më të përshtatshme.

Në këtë kuadër bëhet më e domos-
doshme shtimi i kujdesit për të moshuarit 
me qëllim që të sigurojmë një moshim 
të shëndetshëm duke përmirësuar jetën 
e tyre. Është e domosdoshme stimulimi i 
pjesëmarrjes aktive të personave të moshu-
ar në shoqëri dhe në zhvillim. Gjithashtu 
për personat e moshuar duhet të ngrihen 
dhe të funksionojnë shërbimet e nevoj-
shme sociale dhe shëndetësore me qëllim 
parandalimin e humbjes së autonomisë së 
tyre. Ngritja e shërbimeve sociale, shtimi i 
qendrave ditore si dhe rritja e kapacitetit 
të specialistëve mjekë dhe të personelit 
shëndetësor në fushën e problemeve social 
shëndetësore të moshës së tretë, përbën 
një domosdoshmëri për kushtet e vendit 
tonë. 

Në zbatim të planit të veprimit të politi-
kave ndërsektoriale të moshës së tretë, një 
ndër problemet që kërkon mbështetje dhe 
zgjidhje, është përmirësimi i shërbimeve 
sociale dhe shëndetësore, duke garantuar 
trajtim të barabartë për të moshuarit. 
Realizimi i këtij objektivi kërkon ngritjen 
e shërbimit geriatrik pranë çdo poliklinike 
rajonale të pandarë nga shërbimet socia-
le. Hartimi i udhërrëfyesit për moshën e 
tretë si dhe i udhëzuesit për trajtimin e 
disa sëmundjeve të shpeshta te të moshu-
arit, është një ndihmë për mjekët në 
përgjithësi. Po ashtu edhe funksionimi i 
qendrave ditore, reparteve dhe qendrave 
geriatrike. Ngritja dhe funksionimi i 
grupeve të vetë-ndihmës nga shoqata e 
geriatri gerontologjisë në bashkëpunim 
me shoqata të tjera që merren me proble-
met e moshës së tretë, ka ndikuar dhe po 
ndikon pozitivisht në rritjen e solidaritetit 
dhe të ndjeshmërisë së shoqërisë për këtë 
grup moshë.

Dr. Reshat Koçi
Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Gerontologjisë-
Geriatrisë dhe anëtar i Komisionit të Shëndetit në 
Kryqin e Kuq Shqiptar
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Siguria Rrugore është sot një nga proble-
met më të mprehta në botë. Referuar 

analizave më të fundit rezulton se në 
çdo njëzeteshtatë sekonda, vdes një njeri 
dhe plagosen gjashtë të tjerë. Nga këta, 
shtatëdhjetë për qind u përkasin këmbë-
sorëve dhe prej këtyre të fundit, tridhjete-
pesë për qind janë fëmijë.

Në një studim të ndërmarrë nga Orga-
nizata Botërore e Shëndetësisë, Universi-
teti i Harvardit dhe nga Banka Botërore 
për të nxjerrë se në çfarë renditje në 
“Ngarkesën e Sëmundshmërisë” gjenden 
dëmtimet e jetës dhe të shëndetit nga aksi-
dentet e trafikut rrugor, rezulton se nëse 
në vitin 1990 ato renditeshin në vendin 
e dhjetë, në vitin 2020, do të zënë vendin 
e tretë. Kostoja materiale e përplasjeve në 
rrugë zë nga një deri në tre për qind të 
Produktit Vjetor të Përgjithshëm Bruto.

Në vendin tonë, në më pak se gjashtë 
orë ndodh një përplasje e rëndë me 
makinë, në dy ditë vdesin tre njerëz dhe 
plagosen katër herë më shumë. Dëmti-
met e pasurisë, megjithëse për to nuk ka 
ndonjë statistikë të saktë, hamendëso-

hen në kufijtë dy deri në tre për qind të 
G.D.P.-së. Ndërkohë mortet vazhdojmë 
t’i bëjmë si në kohën e Eskilit, me kuje 
e vaje, pavarësisht se vdekjen e kemi 
kërkuar në delir. Kemi marrë me para 
borxh makinat e vdekjes dhe kemi blerë 
nën dorë patentat si dëshmi për të shkuar 
në varr.

Këto ndodhi fatale të kthyera tashmë 
në një rutinë, janë në një shpërpjesëtim 
të madh me legjislacionin tonë rrugor 
tejet voluminoz, por veçse në letër. Prej 
trembëdhjetë vitesh kemi një Kod Rrugor 
si ligj themeltar të rrugës dhe sjelljes në 
rrugë, me qindra nene dhe faqe. Po aq e 
vëllimshme është rregullorja në zbatim të 
këtij kodi. Ka më shumë se njëmijë shenja 
(sinjale) rrugore të standardeve evropiane 
(gjithmonë shumica në letër, por jo në 
rrugë).

Shteti shqiptar, normalisht dhe logji-
kisht, e ka deleguar sigurinë rrugore në 
dy agjenci në pamje dhe strukturë shumë 
solide: Drejtoria e Policisë Rrugore dhe 
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve 
të Transportit Rrugor. I parë në këtë 

këndvështrim problemi bëhet më i qartë 
si një ekuacion i shtruar për zgjidhje me 
tre ndryshore-variabile.

Kemi rrugë automobilistike shumë më 
të mira se njëzet vjet më parë, përdorues 
automjetesh më të arsimuar në planin e 
përgjithshëm si dhe makina të markave 
më të mira e më të reja se në kohën e 
sistemit totalitar, gjë që nuk e përligjin 
shtimin drastik të numrit të aksidente-
ve. Kemi një legjislacion rrugor inte-
gral, të kopsitur e të asistuar, i cili që në 
krye të herës, kur është përpiluar, është 
menduar se do të zbatohet jo nga përpilu-
esit e shtetarët, por nga nivelet e ulëta të 
përdoruesve të rrugës. Ajo që zbatohet, 
por në mënyrën më banale, është pjesa 
represive e ligjit, caktimi i gjobave nga 
policët e tipit “koncert në vitin ‘36”. Të 
dy agjencitë shtetërore të zbatimit të ligjit 
ose dy gardianët e sigurisë rrugore, janë 
jo eficente dhe nuk përmbushin detyrat 
sipas këtij legjislacioni.

Në fund të vitit që sapo u mbyll, 
Kodit Rrugor iu bë një arnim i mjerë që 
nuk pritet të ketë asnjë ndikim pozitiv 

Kombet e Bashkuara e kanë shpallur dekadën 2011-2020, dhjetëvjeçarin e Sigurisë Rrugore. Federata 

Ndërkombëtare e shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe i është bashkuar kësaj 

iniciative dhe ka udhëzuar shoqatat e veta anëtare, ndër to edhe Kryqin e Kuq Shqiptar, për të 

kontribuuar në të gjitha aktivitetet që do të zhvillohen në rang vendi. Në këtë kuadër dhe për të rritur 

sensibilizimin e strukturave të ndryshme të shoqatës në lidhje me këtë problem, po botojmë më poshtë 

një artikull të një specialisti të sigurisë rrugore ku jepet këndvështrimi i tij mbi gjendjen aktuale dhe 

mënyrën e përmirësimit të saj.

SIGURIA RRUGORE,  
SFIDA JONË E PËRBASHKËT

Opinion
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në rritjen e sigurisë. Ligjvënësit jo vetëm 
si individë, por edhe si institucione, janë 
ndër përdoruesit më problematikë të 
rrugës. Ata e konceptojnë ligjin për ta 
zbatuar të tjerët. Ky është një pohim i 
pakëndshëm, por nëse dikujt i duket 
me tepri, mund ta provoj me qindra 
argumente e prova të fotografuara e të 
filmuara.

Si individë, këta janë shoferë aspak 
profesionalë, të pamësuar, që u kanë 
shkuar patentat me zarf nëpër zyra, që 
nuk janë ulur kurrë në një autoshkollë të 
mësojnë ligjin e shkruar dhe të pashkru-
ar, që nuk njohin rregullat elementare 
të sjelljes në rrugë, që nuk kanë hipur 
kurrë si kursant në një mjet mësimor e 
për rrjedhojë nuk e kanë haberin se si ta 
fillojnë ditën si një përdorues rruge, si të 
nisen nga vendi, si të dalin nga një rrugë 
e dytë në një rrugë kryesore, si të japësh 
përparësi, si të ecësh në autokolonë apo 
si mund të nisesh nga shpejtësia zero në 
një të përpjetë.

Qytetarët janë dëshmitarë të eskortave 
të dhunshme, të autokarvaneve zyrtare në 

ekstazë për të cilët semaforët kanë vetëm 
një dritë, atë jeshile. Në këto rrethana 
ligjbërësve tanë nuk u intereson të nguten 
të bëjnë ligj kundër vetes së tyre. Mirëpo 
vdekja e motërzuar e quajtur Pasiguri 
Rrugore Shqiptare, nuk njeh hierarki dhe 
nuk përzgjedh viktima.

Në këtë dekor anarkie të trafikut 
rrugor, ku pothuajse të gjithë bëjnë atë 
që nuk duhet bërë dhe nuk bëjnë atë që 
duhet bërë, politikanët shkëmbejnë batu-
ta, por nuk ofrojnë zgjidhje.

Opozita duke e konsideruar veten 
jashtë përgjegjësisë, gërmon në varrezat 
e sintaksës epitete dhe krahasime për të 
spekuluar me humbjet e jetëve njerëzore 
në aksidentet që janë kryesisht rrjedhojë 
e gabimeve individuale njerëzore, për të 
cilat qeveria gjendet dorëjashtë më shumë 
se për çdo gjë tjetër.

Herë pas here, në një rol që nuk i takon, 
atë të avokatit të pushtetit, kryepolici 
rrugor deklaron në kulmin e gjakderdhjes 
rrugore, se aksidentet janë ulur. Për këtë 
jepet si “argument” rritja krahasimisht e 
numrit të automjeteve. Kjo do të thotë që, 

ne, qytetarët e thjeshtë, duhet të mësohe-
mi se, nëse në një luftë janë vrarë mijëra 
njerëz më shumë se në luftën mëparshme, 
vdekshmëria është në rënie, ngaqë është 
rritur me miliona numri i armëve. Ose 
se pavarësisht se nëpër spitale vdesin me 
mijëra vetë, vdekshmëria është në ulje 
ngaqë është në rritje numri i shtretërve. 
Aritmetikë dhe argument i pavlefshëm.

Duke bërë kujdes që dekori gri të 
mos nxihet më shumë se është në të 
vërtetë, unë shpresoj dhe këmbëngul që 
situata e sigurisë në rrugë do dhe duhet 
të përmirësohet. Askush nuk e do veten 
të përfundojë viktimë nën rrotat e një 
makine.

Apeli im, apeli ynë, i inxhinierëve, 
i oficerëve-policë të kultivuar në shko-
lla të vërteta, i të gjithë teknicienëve, 
menaxherëve dhe administruesve të 
përgjegjshëm është: “Pushtetmbajtës dhe 
pushtetkërkues të nderuar, lëreni sigurinë 
rrugore në dorë të teknicienëve. Jepuni 
atyre një ligj të përmirësuar në themel, 
betohuni se këtë ligj do të jeni ju të parët 
që do ta zbatoni dhe nëse e shkelni, ky 
ligj do t’ju ndëshkojë maksimalisht juve të 
parët . Na krijoni hapësirën e nevojshme 
dhe mjetet e mjaftueshme që të kërkojmë 
dhe të gjejmë modelin më të mirë në botë 
të organizimit, drejtimit dhe të disipli-
nës së trafikut rrugor dhe të gjithë do të 
jemi dëshmitarë të lumtur se siguria aq e 
dëshiruar, do të rritet.”

Modeli ekziston dhe është plotësisht 
i implementueshëm në kushtet e vendit 
tonë. Makina mund të vrasë edhe më 
shumë se një pushkë. Leja për të ngarë 
një makinë është tepricë në liri. Është 
domosdoshmëri, që në emër të jetës, të 
sigurisë së saj dhe të shëndetit, me ligj të 
rreptë dhe të drejtë, kjo liri të kufizohet. 
Një liri rrugore e konturuar në ligj, një 
siguri rrugore më e madhe, kjo është sfida 
jonë e përbashkët.

Dedë Shkurti
Inxhinier Transporti i Industrisë Automotive, specia-
list dhe ekspert i sigurisë rrugore
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Degët e Kryqit të Kuq Shqiptar në veprim

Kamza është një qytet i ri dhe njëkohë-
sisht edhe një qytet në rritje. Popull-

sia e këtij qyteti është kryesisht e ardhur 
nga zona rurale dhe që mbart probleme 
të natyrave të ndryshme, veçanërisht të 
bashkëjetesës në komunitet. 

Fusha e Kamzës ndodhet 80-100 m 
mbi nivelin e detit me një infrastrukturë 
tepër të brishtë. Pozicioni gjeografik i 
saj, si porta kryesore e Tiranës, është 
pa asnjë dyshim në syrin e çdo vizitori 
si një prezantim. Krahas institucioneve 
shtetërore ose sociale, në këtë qytet ka një 
veprimtari aktive edhe Kryqi i Kuq Shqip-
tar, nëpërmjet degës së Kryqit të Kuq 
Kamëz. Kohët e fundit ajo është pjesë e 
rëndësishme e projektit për parandalimin 
e rreziqeve natyrore.

Nga informacionet e marra në semi-
naret e trajnimit, rezulton se katastro-
fat, të cilat janë dukuri natyrore, mund 

Takim sensibilizues për parandalimin e 
rreziqeve natyrore në komunitetin e Kamzës

të përballohen më lehtë nëpërmjet rolit 
aktiv të njeriut, i cili mund të arrijë të 
mënjanojë dëmet dhe pasojat që ato 
shkaktojnë. 

Një projekt i tillë do të zbatohet në një 
lagje ku ka ndodhur realisht një katastrofë 
natyrore. Në diskutim me shefin e 
emergjencave në bashki z. Artan Dervishi, 
u informuam se një dizastër (katastrofë 
natyrore) ka ndodhur në lagjen e Fruti-
kulturës, ku janë përmbytur 45 shtëpi dhe 
janë rrezikuar edhe disa herë të tjera më 
parë. Kjo ngjarje ndodhi nga pakujdesia e 
qytetarëve, të cilët kanë hedhur në kolek-
tor një dyshek dopio, i cili ka shërbyer si 
pritë dhe s’ka lejuar nxjerrjen e ujit nga 
kolektori. I “ndihmuar” edhe nga mbetu-
rina të tjera plastike, prita u shndërrua 
në një pengesë akoma më të madhe për 
kalimin e ujit në kolektor. Përmbytja e 
shtëpive do të ishte edhe më tragjike nëse 

do të vonohej ndërhyrja e punonjësve të 
komunales, të cilët u ndihmuan energji-
kisht nga banorët e zonës.

Nisur nga kjo ngjarje, dega e Kryqit 
të Kuq Kamëz e orientoi këtë projekt në 
këtë lagje problematike, me synimin që 
mesazhin e dalë nga kjo veprimtari, ta 
vlerësojmë e ta shpërndajmë në gjithë 
komunitetin përreth bashkisë së Kamzës. 
E kush mund ta realizonte më mirë këtë 
projekt se z. Sherif Mustafës dhe znj. Lena 
Prendi, që ishin banorë në këtë lagje dhe 
pjesëtarë në bashkësinë e familjeve të 
përmbytura? 

Këta dy koordinatorë, shoqëruar 
nga 5 vullnetarë të dizastrës, filluan të 
mbledhin informacion nga komuniteti 
për mënyrën se si mund të parandaloj-
në katastrofat natyrore me karakter 
subjektiv. Nga banorët ishin pothuajse 
të njëjtat përgjigje: “Përmbytja ndodhi 
plotësisht nga pakujdesia jonë, nga hedhja 
e mbeturinave vend e pa vend, të cilat 
duke notuar në ujin e reshjeve, bllokuan 
kolektorët”. Qytetari Zylfi Spata tha se ne 
vijmë nga rrethi i Dibrës, ku bie borë gjatë 
gjithë dimrit dhe ndërtimet e banesave i 
bënim në mënyrë të atillë që t’i rezisto-
nin dëborës dhe fenomeneve natyrore. Të 
njëjtën gjë duhet të bëjmë edhe këtu, në 
mënyrë që banesat t’i bëjmë të forta dhe 
rezistente ndaj ujit. Gjithashtu nuk duhet 
të bëjmë ndërtime pranë kolektorëve. 

Datat 28-29 tetor shënuan finalen 
e këtij projekti me një takim ku morën 
pjesë 40 anëtarë, të rinj, intelektualë, 
pensionistë dhe përfaqësues nga pushteti 

MË SHIjO, POR MOS MË DËMTO
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vendor. Jo rastësisht ishin përzgjedhur këto 
persona për t’u trajnuar për këtë temë. Ata 
do të jenë zëri që do të përçohet në zona 
dhe lagje të ndryshme të komunitetit të 
Kamzës. Të gjithë u zotuan vullnetarisht 
se këtë temë do ta trajtojnë edhe në lagjet 
e tyre dhe në vendet e punës. 

Dy trajnerët njohën auditorin me mate-
rialin teorik mbi katastrofat, i cili u ndoq 
me interes nga pjesëmarrësit. Pyetjes së 
një qytetari se ç’rol ka njeriu në parandali-
min e katastrofave, trajneri Sherif Mustafa 
iu përgjigj: “Roli i njeriut është shumë i 
madh kur vepron në kohën e duhur, kur 
sillet si qytetar, kur bëhet faktor paranda-
lues për çdo fenomen negativ.” Z. Muha-
rrem Lala, drejtor në shkollën e mesme 
“Ibrahim Rugova”, tha se ne jetojmë në 
një komunitet të madh prandaj shumë 
më e madhe duhet të jetë edhe puna për 
higjienën në komunitet. Edhe një letër e 
thjeshtë, e hedhur me pakujdesi, duhet të 
na shqetësojë. Del si detyrë që të punojmë 
me familjet tona dhe fqinjët tanë sepse 
çdo mbetje paraqet rrezik përmbytjeje, 
rrezik zjarri, rrezik epidemie. Mësuesja 
Mirela Mema, duke qenë e fushës së 
biologjisë, i paraqiti gabimet që vërejmë 
në jetën e përditshme nga banorë të ndry-
shëm, si gabime që vijnë nga pakujdesia, 
nga pamjaftueshmëria e informacionit 
për rreziqet. Ajo e mbylli diskutimin e 
saj me fjalët “është mirë të mësojmë pa e 
pësuar, se zhdëmtimi është më i shtrenj-
të se parandalimi”. Masat parandaluese, 
tha z. Artan Dervishi, përfaqësuesi i bash-
kisë, janë një domosdoshmëri. Ato duhen 
marrë në kohën e duhur dhe në pikat më 
nevralgjike të gjeografisë së Kamzës. Unë 
e vlerësoj këtë sensibilizim se është në 
kohën e duhur për të marrë masat paran-
daluese për stinën e dimrit.

Puna në grupe paraqiti panorama të 
bukura dhe interesante të projekteve për 
të cilat ka nevojë ky komunitet për paran-
dalimin e rreziqeve natyrore.

Grupi i parë sugjeroi kujdesin që 
duhet bërë për ndërtimin në zonën që 
është shfrytëzuar nga miniera e Valia-

sit, pasi të gjitha ndërtimet në këtë zonë 
kanë pësuar ulje dhe toka është kthyer 
në kodra dhe gropa. Këtu ka nevojë për 
një studim fizibiliteti për të parandaluar 
rreziqe rrëshqitje dherash sepse aty jetohet 
me risk të madh.

Grupi i dytë shënoi si më të rëndë-
sishme nga masat parandaluese, përllo-
garitjen e reshjeve për të përcaktuar 
pastaj seksionet e tubacioneve për ujërat 
e bardha, që mos të ndodhë më si në 
një lagje të Bathores, e cila u përmbyt 
për shkak të tubacioneve me seksion të 
vogël.

Meqenëse në grupin e tretë ishin dy 
mësues fizike, u arrit në konkluzionin se 
si masë parandaluese për rrezikun e zjarre-
ve, duhet të kemi parasysh që instalimet 
elektrike t`i bëjmë me tela cilësorë, mos 
të nënvleftësojmë nevojën e rrufepritëses 
dhe çfarë ishte më e rëndësishmja, puni-
met të kryhen nga specialistë dhe jo nga 
amatorë.

Grupi i katërt, në prezantimin e 
punës së vet në grup, vuri theksin se në 
qytetin e ri që po rritet përditë, kujdes i 
madh duhet bërë për rrezikun nga ndonjë 
epidemi prej përdorimit të ujit të pusit, 
pasi ujërat nëntokësorë këtu janë shumë 
të pasigurt.

Grupi i pestë që kishte si temë detyrat 
e shërbimit komunal në qytet, sugjeroi 
se masë parandaluese është edhe veprim-
taria e çdo qytetari që zbaton rregullat e 
higjienës në komunitet, në familje dhe 
jashtë saj; jo çdo gjë ta presim nga shër-
bimi komunal. Na takon ne të bëhemi 
më shumë qytetarë për një jetë sa më 
komode. 

“Më shijo, por mos më dëmto”,-këtë 
mesazh të natyrës na e solli grupi i gjashtë, 
i cili tërhoqi edhe më shumë vëmendjen 
e auditorit. Këtë interpretim e bëri gjim-
nazistja Rugova Treshnjeva, vullnetare 
e degës, e cila theksoi në fjalën e saj se 
njeriu duhet ta përdorë natyrën për nevo-
jat e veta, por pa e dëmtuar atë.

Urojmë që ky takim të shërbejë për të 
realizuar projekte shumë më të mëdha.
Këtumendoj se na vjen në ndihmë filo-
zofi i lashtësisë Sokrati: “Të sillemi nesër 
shumë më mirë se jemi sjellë dje”. Atëherë 
Kamza do të jetë më e bukur. “Të mësoj-
më në të ardhmen, më shumë se ç’kemi 
mësuar” dhe qyteti ynë do të jetë më i 
sigurtë. “Të punojmë në të ardhmen, 
më shumë se sa kemi punuar në të djesh-
men”. Atëherë, komuniteti ynë do të jetë 
më i begatë.

Petrit Xhaja
Sekretari i degës së Kryqit të Kuq Kamëz

Ndonjëherë kur ngrihesh në mëngjes të duket 
se bota nuk është aq e bukur sa më parë, mirëpo 
ty të duhet të vazhdosh ta jetosh çdo ditë pa 
pasur mundësinë për ta ndryshuar. Kështu 
mendoja deri para pak kohësh, përpara se të 
bëhesha pjesë e Kryqit të Kuq dhe e aktiviteteve 
të ndryshme brenda dhe jashtë shkollës. Çdo 
gjë filloi një ditë kur gjatë një ore mësimore u 
njoha me mësues Petritin i cili më propozoi të 
bëhesha pjesë e familjes së madhe te Kryqit të 
Kuq Shqiptar. Mendova ta provoja, megjithëse 
me vete mendoja se do ishte humbje kohe. Por 
isha gabuar. Gjatë një mbledhjeje ku mora pjesë 
me disa nga miqtë e mi, u njoha me vullnetarët 
e degës së Kryqit të Kuq në Kamëz . Nuk e kisha 
imagjinuar kurrë se të jesh pjesë e një shoqate, 
do të ishte ndjesi kaq e bukur, do të më bënte 
të ndihesha më shumë njeri dhe ditëve të mia 
të monotonisë do t’u vinte fundi.

Mjedisi dhe kultura shqiptare janë shumë 
larg asaj që duhet të ishte në këtë shekull të ri. 
Një ndër këto gjëra për t’u përmirësuar, është 
mbrojtja e mjedisit dhe ne për këtë, kemi një 
moto: MË SHIJO, POR MOS MË DËMTO. Kjo është 
thirrja që mjedisi u bën njerëzve për të mos 
shkatërruar atë që ka krijuarnatyra dhe atë që 
ne s’kemi asnjë të drejtë ta dëmtojmë. Jemi në 
kohë për të vepruar! 

RUGOVA TREZHNJEVA 
Vullnetare e degës Kamëz
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Kronikë aktivitetesh

Në dhjetëditëshin e fundit të muajit 
nëntor të këtij viti në Gjenevë, në 

vendlindjen e Henri Dynant dhe të Kryqit 
të Kuq, zhvilluan punimet mbledhjet 
më të rëndësishme statutore të Lëvizjes 
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
përbërësve të saj si: Asambleja e 18-të e 
Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të 
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, Këshi-
lli i Delegatëve dhe Konferenca e 31 -të 
ndërkombëtare e Kryqit të Kuq. 

Kryqi i Kuq Shqiptar mori pjesë në 
zhvillimin e punimeve të mbledhjeve me 
një delegacion të kryesuar nga Presidenti 
Prof. Dr. Shyqyri Subashi. 

Në diskutimet në seancat plenare apo 
në workshopet e ndryshme të zhvilluara, 
u trajtuan çështje nga më të rëndësishmet 
që shqetësojnë veprimtarinë e rrjetit më të 
madh humanitar në botë që përfshin në 
gjirin e saj më shumë se 13 milion vullne-
tarë në mbarë botën. Angazhimet e marra 
sigurisht që do të nxisin më tej punën 
vullnetare përballë sfidave që i paraqiten 
asaj sot nga zhvillimet në botë.

Asambleja e 18-të e Përgjithshme 

e FNKK—Mbi 180 shoqata kombëtare u 
mblodhën në Gjeneve në Asamblenë e 
18-të të tyre. Ceremonia e hapjes iu kush-
tua milionave të vullnetarëve të angazhuar 
në mbarë botën rreth shoqatave të Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, duke 
theksuar se “duhet bërë më shumë për 
njohjen e kontributit të tyre”. Presidenti 
Konoe kujtoi solidaritetin e vullnetarëve 
dhe të të punësuarve për të përballuar 
katastrofat që kohët e fundit kanë godi-
tur planetin tonë ndërkohë që Sekretari i 
Përgjithshëm Bekele Geleta e përqendroi 
ndërhyrjen e tij në kontributin e Lëvizjes 
në mbështetjen e më nevojtarëve, në 
pjesëmarrjen e problemet që shqetësojnë 
komunitetin dhe në forcimin e efikasitetit 
të punës vullnetare.

Asambleja e 18-të e Përgjithshme 
njoftoi njohjen zyrtare të Gjysmëhë-
nës së Kuqe të Shoqatës kombëtare të 
Maldives si shoqata e 187 anëtare e kësaj 
Federate. 

Disa nga temat që u diskutuan në 
Asamble ishin:

• Diplomacia humanitare 
• Bashkëpunimi ndërmjet FNKK-së 

dhe partnerëve të tjerë në veprim-
taritë në komunitet. 

• Ndihma e parë dhe eksperiencat e 
fituara

• Barazia gjinore
• Siguria rrugore – një krizë humani-

tare 
• Forcimi i aftësisë së komunitetit për 

t’u riaftësuar 
• Sfidat e vullnetarizmit 

Konferenca e XXXI Ndërkom-
bëtare—Konferenca i zhvilloi punimet 
nga data 28 nëntor deri më datë 1 dhje-
tor 2011. Kryetarët e KNKK-së dhe të 
FNKK-së, Jakob Kellenberger dhe Tada-
teru Konoé, përshëndetën 1714 delegatë 
të ardhur nga e gjithë bota për të marrë 
pjesë në të. “Deklarimi i qëllimit tonë 
kurrë nuk do të jetë i mjaftueshëm për të 
shpëtuar jetën dhe për të mbrojtur dinjite-
tin njerëzor”, tha Jakob Kellenberger në 
fjalën e tij. Ndërkohë që Presidenti i 
FNKK tha: “Asnjë shtet, sado i fuqishëm 
që të jetë, nuk mundet të shpresojë për 
të zgjidhur të gjitha problemet. Duke 
forcuar shoqatat e tyre kombëtar, qeveritë 
u krijojnë atyre mundësitë për të bërë më 
shumë, veçanërisht në dobi të grupeve 
në nevojë që mbeten jashtë shërbimeve 
zyrtare.”

Konferenca diskutoi mbi temat e 
mëposhtme:

• Të rinjtë, promotor të kulturës së jo 
dhunës dhe paqes 

• Forcimi i së Drejtës Ndërkombëtare 
Humanitare (DNH)

• Ripërcaktimi i rolit ndihmës të 
Shoqatave kombëtarë të forta;

• Dhuna ndaj personelit dhe objek-
teve shëndetësore duhet të ndalet. 
Kjo është një çështje për jetë ose 
vdekje.

• E Drejta humanitare në qendër të 
debatit 

• Të bashkojmë përpjekjet për të 
ndihmuar emigrantët e rrezikuar.

• Progres drejt forcimit të ligjit në lidhje 

Mbahen në Gjenevë forumet më të larta 
të Lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të 
Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe
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me situatat në raste katastrofash 
• Si mund t’i kthehet shpresa një gjene-

rate? 
• Video gamet dhe DNH: A duhet që 

Lëvizja të angazhohet? 
• Jehonë e largët e Parimeve Theme-

lore 

Rezolutat e Konferencës së 31 
ndërkombëtare—Suksesi i çdo konfe-
rence ndërkombëtare evidentohet nga 
rezolutat e miratuar në to. Ato reflektoj-
në jo vetëm intensitetin e debateve, por 
edhe vendimet e rëndësishme të marra 
nga pjesëmarrësit. Sesioni i 31-të përfun-
doi me miratimin e rezolutave për kujde-
sin shëndetësor në situata të rrezikshme, 
migrimin, zbatimin e Memorandumit 
të Mirëkuptimit ndërmjet Gjysmëhënës 
së Kuqe të Palestinës dhe Magen David 
Adom të Izraelit, të drejtës ndërkombëtare 
humanitare, të pabarazisë në fushën e shën-

detit, të planit të veprimit katër vjeçar në 
lidhje me DNH, të Shoqatave Kombëtare 
dhe të zhvillimit të vullnetarizmit, si dhe 
të forcimit të mbrojtjes ligjore për vikti-
mat e konflikteve të armatosura.

Konferenca zgjodhi anëtarët e rinj 
të Komitetit të Përhershëm të Lëvizjes 
ndërkombëtare. Komiteti përbëhet nga 
pesë përfaqësues nga shoqatat kombëtare 
dhe dy përfaqësues nga KNKK dhe dy 
përfaqësues nga FNKK. Anëtarët e zgje-
dhur nga Shoqatat Kombëtare janë:

• Massimo Barra, anëtar i Kryqit të 
Kuq Italian. 

• Steve Carr, anëtar i Kryqit të Kuq 
Amerikan,

• Pär Stenbäck, Anëtar i Kryqit të 
Kuq Finlandez,

• Greg Vickery, Kryetari i Kryqit të 
Kuq Australian,

• Mohammed Al-Hadid, Kryetar i 

Gjysmëhënës së Kuqe jordaneze, 
• Greg Vickery u zgjodh President 

i Komitetit të ri të përhershëm të 
reja dhe Zëvendës president Steve 
Carr.

Angazhime për të vepruar për 
të mirën e njerëzimit - Në kuadër të 
Konferencës ndërkombëtare u morën 370 
angazhime me mbështetjen e 131 shoqa-
tave kombëtare, 78 qeverive dhe 8 vëzh-
guesve. Ato përfshijnë tema të ndryshme 
si për shembull përmirësimin e mbro-
jtjes së grave dhe të fëmijëve. Sistemi i 
angazhimeve inkurajon anëtarët e konfe-
rencës për të ndërmarrë veprime specifike 
për të plotësuar rezolutat formale. Ato 
ftojnë gjithashtu qeveritë për të treguar 
solidaritetin e tyre me shoqatat e veta 
kombëtare.

Përgatiti: Z. Muça
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Lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq  

dhe e Gjysmëhënës së Kuqe në të cilën bën pjesë edhe Kryqi i Kuq 

Shqiptar, përfshin tre përbërës: Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq 

(KNKK), Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 

Kuqe (Federata Ndërkombëtare) dhe Shoqatat Kombëtare.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) si organizatë e paanshme, neutrale dhe 
e pavarur, ka misionin e posaçëm humanitar 
për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin e viktimave 
të luftës dhe të dhunës së brendshme si dhe 
për t’u dhënë atyre ndihmë. Ai drejton dhe 
koordinon aktivitetet ndërkombëtare të ndihmës 
së gjithë Lëvizjes, në situatat e konflikteve. 
Përpiqet gjithashtu që të parandalojë vuajtjen 
njerëzore nëpërmjet promovimit dhe forcimit të 
së drejtës dhe parimeve humanitare universale. 
I krijuar më 1863, KNKK-ja është në origjinë të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe. Ai e ka njohur Kryqin e Kuq 
Shqiptar, në vitin 1923.

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, 
anëtar i së cilës është dhe Kryqi i Kuq Shqiptar 
që nga viti 1923, i përkushtohet sipas Parimeve 
themelore të Lëvizjes Ndërkombëtaretë Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, frymëzimit, 
favorizimit dhe promovimit të aktiviteteve 
humanitare të zhvilluara prej Shoqatave 
Kombëtare me qëllim përmirësimin e gjendjes 
së njerëzve më në nevojë. E themeluar më 1919, 
Federata Ndërkombëtare drejton dhe koordinon 
ndihmën ndërkombëtare të Lëvizjes për viktimat 
e katastrofave natyrore apo teknologjike, 
për refugjatët dhe për rastet e situatave të 
jashtëzakonshme shëndetsore. Ajo inkurajon 
bashkëpunimin mes Shoqatave Kombëtare dhe 
përpiqet që të formojë kapacitetin e tyre për 
realizimin e programeve efikase në fushat e 
përgatitjes për ndërhyrje në raste katastrofash, 
shëndetit dhe ndihmës sociale.

Shoqatat Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe (një prej të cilave është 
dhe Kryqi i Kuq Shqiptar) vënë në jetë qëllimet 
dhe parimet e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në 186 vende të 
botës. Ato përmbushin atje rolin e ndihmësve të 
pushtetit publikpër gjithçka që lidhet me çështjet 
humanitare dhe kryejnë veprimtari në fusha të tilla 
si: ndihma në rastet e katastrofave, shërbimet në 
sektorin e shëndetit dhe ndihma sociale. Në raste 
lufte ato i japin ndihma popullsisë civile të prekur 
prej saj dhe u ofrojnë mbështetje shërbimeve 
shëndetsore të ushtrisë.

Të gjithë përbërësit e Lëvizjes Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
udhëhiqen nga shtatë parimet themelore:

humanizmi, paanësia, asnjëanësia, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universaliteti

Po ashtu dhe të gjitha aktivitetet e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe synojnë të njëjtin objektiv:
të ndihmojnë ata që vuajnë, pa asnjë lloj diskriminimi, duke kontribuar kështu për paqen në botë
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Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar Prof. Dr. Shyqyri Subashi përshëndet të pranishmit në ceremoninë e 90 vjetorit
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