TRYEZË DISKUTIMI “TËRMETI DHE RIMËKËMBJA”
NJË VIT PAS KONFERENCËS SË DONATORËVE

Në datë 22.02.2021 Qendra "Aleanca Gjinore për Zhvillim", në kuadër
të projektit “Forcimi i kapaciteteve të njësive të vetëqeverisjes vendore
dhe monitorimi i veprimeve të tyre në lidhje me ndihmën ndërkombëtare
për rimëkëmbjen e familjeve pas tërmetit” projekt i cili realizohet me
mbështetjen e Qeverisë Suedeze përmes organizatës Rrjeti i Fuqizimit
të Gruas-AWEN organizoi një tryezë diskutimi me temë “Rimëkëmbja e
familjeve të prekura nga tërmeti i 26 Nëntorit 2019”, që la pas 51
viktima, qindra të plagosur dhe mijëra të pastrehë.
Në këtë
aktivitet morën pjesë rreth 60 persona, përfaqësues të
institucioneve publike dhe private, donatorë, shoqëri civile dhe media në
lidhje direkte dhe online nëpërmjet platformës ZOOM.
Znj. Mirela Arqimandriti - Drejtoreshë Ekzekutive nga Qendra "Aleanca
Gjinore për Zhvillim" (GADC) ndër të tjera theksoi se familjet përveç situatës
së vështirë të krijuar nga tërmeti po përballen me vështirësi të mëdha socialekonomike. Disa nga gjetjet e studimit të realizuar nga GADC në lidhje me
statusin socio-ekonomik të familjeve të prekura në njësitë administrative
Sukth dhe Katund i Ri paraqiten më poshtë:
98.9 % e familjeve që morën pjesë në anketim janë shprehur se janë
prekur nga tërmeti i 26 nëntorit 2019.
32.2% e familjeve që morën pjesë në anketim nuk kishin asnjë anëtar të
familjes të punësuar dhe 40% prej tyre kishin vetëm 1 anëtar në punë.
Në 54.7 % të familjeve, kryefamiljari nuk ishte në punë. Në familjet të cilat
drejtohen nga kryefamiljare gra niveli i papunësisë është më i lartë (65%).

NË KËTË TRYEZË U DISKUTUA:
Procesi i rindërtimit pas
tërmetit.
Arritjet e qeverisë
Shqiptare për
rimëkëmbjen.
Gjetjet nga monitorimi
pilot i njësive
administrative Sukth
dhe Katund i Ri në
Bashkinë Durrës.
Situata social ekonomike e qytetarëve
në njësitë
administrative Sukth
dhe Katund i Ri.

57.6% e familjeve kanë një gjendje ekonomike të dobët ku përqindja më e
madhe e familjeve 35.4 % kanë të ardhura midis 20000-40000 lekë,
ndjekur nga 33.9% me të ardhura deri në 20000 lekë.
67.1 % e tyre janë shprehur se nuk ju është ofruar dhe nuk kanë marrë
asnjë ndihmë, ndërsa në përqindje të ulëta janë ndihmat në bonus qiraje,
çadra, veshmbathje apo para.
12.8% e familjeve (49 familje të pyetura) nuk kanë përfituar nga fondi i
rindërtimit si familje të prekura nga tërmeti.
87.2% (334 familje të pyetura) janë shprehur se kanë përfituar nga ky
fond.

Lexoni Raportin e detajuar

Znj. Irena
Shtraza - Menaxhere
Programi pranë AWEN në lidhje me
çështjen ndër të tjera tha se:
"Në një moment kur sigurinë nga COVID
-19 mund ta gjeje vetëm brenda mureve
të shtëpisë, qindra familje që u prekën
nga tërmeti e gjetën veten pa çati mbi
kokë. Me mbështetjen e pakursyer të
Qeverisë Suedeze, Rrjeti i Fuqizimit të
Gruas në Shqipëri - AWEN dhe
organizatat anëtare arritën të reagonin
Në takim mori pjesë z. Arben Ahmetaj, Ministër Shteti për Rindërtimin, i
cili bëri një panoramë të plotë të të gjithë procesit të rindërtimit dhe
rimëkëmbjes së vendit pas tërmetit dhe në kushtet e pandemisë COVID-19.
Ndër të tjera Z. Ahmetaj theksoi faktin që është punuar me shpejtësi, ku për
11 ditë është hartuar akti normativ nr. 9 që është ligji organik i qasjes së
rindërtimit duke nisur që nga momenti i vlerësimit deri tek përfitimi nga
programe të ndryshme të rindërtimit. Gjithashtu Z. Ahmetaj u shpreh se:
"100 % e granteve janë të angazhuara me marrëveshje të donatorëve, duke
e listuar Shqipërinë rast suksesi ku për një kohë kaq të shkurtër të ketë
arritur angazhimin e të gjithë granteve." Për të ndaluar tek një pasqyrë e
plotë e situatës së rindërtimit ndër të tjera Z. Ahmetaj shtoi se: "Sot janë
662 familje në çadra ndërkohë që 1 vit më parë ishin 11000 familje. Sot janë
13009 familje me bonus qiraje, për grantet e rikonstruksionet, DS1-DS4 janë
32151 përfitues për të cilët janë alokuar grante rikonstruksioni në 11 bashki
9.37 miliardë lekë. Për muajt janar-shkurt 2021 janë 3354 përfitues shtesë
në DS1-DS4." Lidhur me platformën “Shtëpia Ime” Ministri Ahmetaj u ndal
tek fakti që përmes saj banorët aplikuan në masë dhe aplikimi u hap 3 herë
për të ndihmuar emigrantët apo edhe familjet që nuk kishin besim. "Është
një proces tejet transparent, të gjithë grantet që kanë ardhur nga donatorët
janë në administrim dhe implentim pranë instituticioneve që donatorët kanë
përcaktuar." - mbylli fjalën z. Ahmetaj.
Në takim mori pjesë edhe Z. Gentian Kallmi, Nënkryetar - Bashkia Durrës.
Ndër të tjera ai tha: “Bashkia Durrës ka përfituar 31 objekte arsimore, prej të
cilave 10 kanë përfunduar dhe 6 janë në proces”. Ndërkaq Z. Kallmi lidhur me
grantin e rindërtimit u shpreh se gjatë vitit 2020 janë likujduar 10000 familje
ndërkohë po shqyrtohen imtësisht aplikimet e reja të bëra në muajin dhjetor
2020. Në lidhje me bonusin e qirasë nënkryetari i Bashkisë Durrës u shpreh
se e kanë përfituar bonusin e qirasë 4903 familje. Me vendim të Këshillit
Bashkiak janë miratuar 1033 banesa individuale dhe ka filluar puna si edhe
496 banesa janë në proces rindërtimi. Z. Kallmi theksoi se banorët u
ndihmuan nga njësitë administrative për të plotësuar aplikacionin në portalin
"Shtëpia Ime."
Z. Haki Çako, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes
Civile, ndër të tjera u shpreh: “Është e qartë që gjithë vëmendja tashmë është
fokusuar në krijimin e kushteve për kthimin në normalitet të jetës së
qytetarëve të cilët pësuan një traumë të madhe jo vetëm në aspektin
ekonomik por nuk munguan edhe pasojat e ardhura në humbje jetë njërëzish.”
Z.Çako theksoi faktin se tërmeti si një fatkeqësi natyrore kërkon angazhim
dhe ndërveprim instituticional edhe përtej aspektit të rindërtimit. Agjencia
Kombëtare e Mbrotjes Civile është instituticioni i cili merret drejtpërsëdrejti me
vlerësimin e rriskut dhe zvogëlimin e tij nga fatkeqësitë natyrore me ngritjen
dhe konsolidimin e mbrojtjes civile, duke ndjekur dhe administruar të gjithë
dokumentacionin e Ministrisë së Rindërtimit dhe Komisionit Shtetëror për
Rindërtimin.

ndaj kësaj situate emergjente dhe të
hartonin dhe zbatonin tre nisma që do u
vinin në ndihmë qytetarëve të dëmtuar
në zonat më të prekura nga tërmeti.
U
fokusuam
në
prioritete
kyçe:
Advokimi strategjik bazuar në hulumtim
në terren; Asistencë për qytetarët rast
pas rasti dhe lobim bazuar në nevojat e
identifikuara, si dhe rimëkëmbje psikoemocionale e qytetarëve të prekur.
Është bërë dhe vazhdon të bëhet një
punë mbresëlënëse dhe për këtë
falenderojmë organizatat tona anëtare."

Znj. Marinela Seitaj- Koordinatore
Projekti, Qendra "Aleanca Gjinore
për Zhvillim"
"Për realizimin e studimit mbi
Monitorimin e Procesit të Rindërtimit
janë përdorur metodat sasiore të
kërkimit nëpërmjet administrimit të
një pyetësori i cili është shpërndarë
në një kampion
përfaqësues në njësitë
administrative Sukth, Katund i Ri, me
synim studimin e situatës së
familjeve që janë shpallur të
kualifikuara dhe të pakualifikuara.
Kampioni i studimit është
përllogaritur nëpërmjet një
përzgjedhjeje rastësore të bazuar në
listat e Këshillit Bashkiak Durrës që
janë shpallur të
kualifikuar/pakualifikuar nga
programi i rindërtimit në këto njësi
administrative, prej 1915 familje të
prekura nga termeti nga të cilat 1187
të kualifikuara për përfitim dhe 728
të pakualifikuara dhe janë zhvilluar
në total 383 pyetësorë të shperndarë
proprocionalisht sipas njësive
administrative 310 në Sukth dhe 73
Katund i Ri." Ndër të tjera Znj. Seitaj
u ndal edhe tek problematikat e
evidentuara nga takimet me stafet e
njësive administrative që punojnë
ngushtësisht me programet e
rindërtimit si dhe takimet me gra dhe
vajza në këto njësi administrative
dhe fshatrat përreth.

Znj. Rezarta Agolli - Eksperte Ligjore pranë Qendrës "Aleanca Gjinore për
Zhvillim" u ndal në monitorimin dhe studimin e kryer duke theksuar se gjatë
tërmeteve të shtatorit dhe të nëntorit të vitit 2019-të nuk gjeti zbatim
legjislacioni Nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” i cili kishte hyrë në fuqi me
datë 15 gusht 2019. Znj. Agolli ndër të tjera tha: "Pa u implementuar dhe
akoma pa dalë VKM në zbatim të tij, doli akti normativ nr 9, për përballimin
e pasojave të fatkeqësisë natyrore që u shpall në datë 16.12.2019 nga
qeveria dhe në datë 20.12.2019 filloi zyrtarisht punë Ministria e Shtetit për
Rindërtim. Akti ishte një kopje e pjesshme e ligjit për mbrojtjen civile. Ky akt
u ndoq pas nga VKM të shumta të cilat nënshkruheshin çdo ditë bazuar në
situatat me të cilat përballeshin nënpunësit dhe zbatuesit e aktit normativ.
Një gjë e tillë solli probleme në faktorët organizativë dhe nga monitorimi i
kryer në vend rezultoi se nënpunësit kanë njohuri të pakta ose mungesë për
trajtimin me eficencë të situatave të emergjencave civile, ku herë herë
vërehej neglizhencë e punonjësve ndaj rrezikut të lartë të dëmtimeve. U
evidentua mungesë e buxheteve lokale dhe qëndrore të alokuara për
strukturat organizative për ofrimin e shërbimeve emergjente."
Z. Bledar Zeneli - Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza, ndër të tjera tha:
"Në vendin tonë njerëzit janë shprehur në nivele të ndryshme emocionale,
dhe menjëhërë pas tërmetit stafi i Linjës së Këshillimit për Gra dhe Vajza u
gjend në terren ku u takuam me shumë njerëz në gjendje të rënduar, ku
sigurisht kjo situatë nuk u indentifikua vetem tek gratë dhe vajzat por dhe
tek burrat dhe djemtë.“ Z.Zeneli theksoi faktin se të dy linjat e këshillimit
ndërhynë me medikamente, rroba, ushqime në nevoja bazë duke
menaxhuar kështu situatën imediate si edhe hap pas hapi duke përshtatur
resurset dhe duke ofruar kështu shërbime psiko-sociale. "Ndërkaq është
punuar dhe në ndërtimin e një baseline për të vlerësuar gjendjen e tyre
psiko-sociale dhe terapistët e linjave të këshillimit ndërhynë përmes
seancave të terapisë për të ndihmuar dhe trajtuar traumat e tyre." - shtoi Z.
Zeneli.

Z. Robert

Gajda - Komisioner për Mbrojtjen nga

Diskriminimi dha një tjetër këndvështrim duke u
shprehur se:

Znj.Erinda Ballanca - Avokati i Popullit

"Organet publike duhet të prioritizojnë garantimin e
strehimit me mënyrat e parashikuara, në radhë të
parë për të gjithë personat që aktualisht janë akoma
në çadra si dhe të tregojë kujdes të veçantë për të

Në fjalën e saj, Znj. Ballanca ndër të tjera theksoi se
Institucioni i Avokatit të Popullit ka hartuar një raport
të veçantë për tërmetin ku adresohen disa
problematika:
Lidhur me ndryshimet kushtetuese që duhen bërë
në lidhje me nenin 170, pasi nevojitet një

gjitha familjet që në përbërjen e tyre kanë persona me
aftësi të kufizuar, persona me gjendje të rëndë
shëndetësore, persona të moshuar, si dhe familjet që
janë të pamundur ekonomikisht."

specifikim akoma me i qartë të përgjegjësive të
autoriteteve shtetërore në lidhje me emergjencat.
Më shumë se kurrë parlamenti duhet të trajtojë
me përgjegjësi këtë çështje në mënyrë që të

Znj. Erisilda Shpata- Shoqata "Gender, Paqe e
Siguri" Durrës ndau me pjesëmarrësit se Shoqata
"Gender, Paqe e Siguri" Durrës, është duke zbatuar
prej 15 Maj 2020 projektin “Qendra për mbrojtjen e
qytetarëve të dëmtuar nga tërmeti, Durrës.” Në
ndihmë të banorëve të prekur nga tërmeti i 26
Nëntorit
janë
ofruar
këshillime
ligjore
dhe
psikologjike, drejtpërdrejt në vendqëndrimin e
qytetarëve, përmes telefonit ose pranë zyrave të
organizatave. Ndër të tjera znj. Shpata shtoi se:
"Gjatë kësaj kohe janë evidentuar një sërë
problematikash, të cilat kanë sjellë pabarazi në
mënyrën e trajtimit të qytetarëve, të tilla si hapja e
aplikimeve për një periudhë shumë të shkurtër
kohore, duke i mohuar të gjithë shtetasve mundësinë
e aplikimit. Është e nevojshme ngritja e grupeve të
vlerësimit për banesat të cilat nuk i janë nënshtruar
vlerësimit,
si
dhe
grupe
ekspertësh
për
banesat/pallatet për të cilat ka kontestime përsa i
përket nivelit të dëmtimeve. Ka ende qytetarë në
njësitë administrative, të cilët jetojnë në çadra dhe
nuk janë përfitues të bonusit të strehimit, duke i΄u
mohuar disa të drejta, ajo e parimit të një strehimi të
përshtatshëm apo dhe trajtimit të barabartë të
qytetarëve. Është e rëndësishme që nga ana e
insitucioneve të ketë
transparencë në lidhje me
mënyrën e përdorimit të fondeve si dhe vijueshmërinë
e procesit."

përgatitemi në të ardhmen për çdo emergjencë me
seriozitetin e duhur për të adresuar problemet që
evidentuam në këtë rast.
Problematika e projekteve dhe planeve të
rindërtimit duhet adresuar drejt, pra duhet të kemi
një numër të saktë të personave që e kanë
përfituar dhe duhet të përfitojnë këto banesa të
reja. Ministria e Shtetit dhe Rindërtimit nuk ka
kthyer përgjigje kërkesave të institucionit të AP në
këtë drejtim.
Parimi i trasparencës si një parim i rëndësishëm
nuk është respektuar nga autoritetet shtetërore në
rastin e tërmetit, si lidhur me çështjet e
dëmshpërblimit, qirasë dhe përfitimin nga planet e
rindërtimit.

REKOMANDIME
Të vazhdojë vlerësimi i thelluar me ekspertë të çdo banese të dëmtuar, duke përcaktuar qartë llojin e dëmit dhe
nevojën për ndërhyrje.
Të krijohen rregullore që do të zbatohen në vazhdimësi nga personat përgjegjes në raste fatkeqësish natyrore, me
plan buxhetor.
Të krijohet kultura e ndëshkimit ligjor për individët përgjegjës për dëmet, abuzimet me detyrën, praktika neglizhuese
dhe korruptive.
Të integrohet në kurrikulën shkollore moduli në lidhje me mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe masat emergjente të
ndihmës së parë.
Të rriten kapacitetet profesionale të aktorëve të vijës së parë me rol organizativ dhe koordinues për mbrojtjen nga
fatkeqësitë natyrore, me fokus të veçantë tërmetin.
Të fuqizohet bashkëpunim i strukturave publike dhe atyre jopublike, biznesin lokal, organizatat e shoqërisë civile të
cilët mund të jenë pjesë integrale e sistemit organizativ dhe koordinues për të mos patur shterim të kapaciteteve
shteterore.
Të krijohet një fond i veçantë ndihme për familjet e prekura nga tërmeti, që vazhdojnë të jetojnë në banesa me qera.
Bashkia e Durrësit duhet të bëjë vlerësim nevojash socio-ekonomike dhe të punësimit të banorëve të prekur nga
tërmeti dhe të zhvendosur në banesa me qera.
Të vlerësohet nga çdo bashki situata social-ekonomike e të gjitha familjeve që jetojnë në çadra dhe të shihet nëse
gratë, vajzat dhe fëmijët mbahen aty si pasojë e vendimarrjes patriarkale të burrave në familje.
Të rritet transparenca ndaj qytetarëve në lidhje me fondet e ndihmës dhe shpërndarjen e tyre sipas nevojave
konkrete të popullatës.
Ligji Nr. 45/2019, “Për Mbrojtjen Civile” është një instrument i plotë në përputhje me legjislacionin e BE-së dhe
rekomandimet e tij. Ky ligj u pasua me akt normativ dhe VKM për menaxhimin e situatave të ndryshme post
fatkeqësisë. Pas një viti e gjysëm rekomandojmë që legjislacioni të përputhe dhe të njehësohet si edhe të
përcaktohen qartë rolet e përgjegjësitë e aktorëve përgjegjës për zbatimin e legjislacionit.
Të krijohet databaza elektronike e pronave të banorëve në Njësitë Vendore, duke përfshirë veçori që lidhen me
konstruksionin, planimetrinë dhe kufizimet e tyre.
Ministritë e linjës në bashkëpunim me njësitë e vetëqeverisjes vendore të mbledhin të dhëna me bazë gjinore dhe
këto të dhëna mund të shërbejnë për rregjistrimin dhe evidentimin përfundimtar të pasurive të patundshme të njësive
administrative lokale si dhe specifikave të tyre.
Ti kushtohet rëndësi pasqyrimit në sistem të pronave në posedim duke u përshkruar edhe karakteristikat e tyre. Ky
evidentim do të ndihmojë në rregjistrimin përfundimtar në një nga format e përcaktuara në Kodin Civil.
Fuqizimi i nëpunësve vendorë për të vlerësuar në nivel lokal dëmet në mjedis shkaktuar nga fatkeqësia natyrore
“Tërmeti”.
Duke u nisur nga fakti se njësitë administrative Sukth dhe Katund i ri janë njësi me popullsi rurale është i
domosdoshëm vleresimi i dëmeve dhe ndikimi në mjedis i inerteve, ndaj duhet të realizohet një plan për menaxhimin
e mbeturinave, menaxhimi i biodiversitetit, tokës, pyjeve dhe ujrave.
Për të siguruar integrimin e barazisë gjinore në procesin e rindërtimit gratë e vajzat duhet të përfshihen në të gjitha
fazat e reagimit, rehabilitimit dhe rindërtimit duke përfshirë vlerësimin, planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e të
gjitha aktiviteteve për menaxhimin e situatës të fatkeqësisë natyrore dhe pas saj.
Qeveria Shqiptare të krijojë një komunikim me publikun të paktën çdo 6 mujor për të raportuar në lidhje me fondet e
ardhura/shpenzuara, dhe gjithashtu të koordinojë ndihmat e të gjitha fondacioneve të tjera që mblodhën fonde për
rindërtimin pas tërmetit dhe të bëjë transparencë të plotë.

Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC) është një organizatë feministe, jofitimprurëse që vepron në të gjithë Shqipërinë dhe në
rajon. GADC është një zë për gratë shqiptare dhe një forcë për ndryshim. GADC punon në të gjithë Shqipërinë, për të fuqizuar gratë
dhe për të krijuar një të ardhme me të drejta të barabarta për vajzat dhe gratë me të ardhura të ulëta për të dalë nga varfëria dhe
përjashtimi social.

www.gadc.org.al

