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Znj. Kryetare. Ne kemi një marrëveshje.
Tani nuk është koha për të ndryshuar
mendimin.
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Mos me beni te qeshe.
Fossilia ka me shum se
100 vjet eksperience.
Si munde te besoni qe
nje numer i turbinave te
ajrit munde te prodhojne
mjaftueshem energji
elekrike.

Nuk jame duke
ndryshuar mendimin
Vetem po them se,
disa keshilltare kane
treguar interes ne
propozimin e kompanise
SUNBEAM.

Po, por ju e dini, zoti Karbonkulus, ka
edhe një shqetësim në rritje ... e dini ....
ndryshimi i klimës.

Ti harrojme keto muhabete te
hipikave. Ju e dini qe centralet
elektrike tona jane me eficientet.

Mendoj si ju per kete , Z.Karonkulus. Por jo
te gjithe e shohin ashtu. Me pak se 18 muaj
kane mbete per zgjedhjet e radhes, nuk me
duhet paknaqesia e elektoratit tim.

Per me teper, fale investimit
tone te ri, ne do te heqim nga
funksioni nje central me te
dobet dhe te vogel. Kjo eshte
gje e mire per planetin,
apo jo ?

Mos u beni pesimiste. Ndryshimi i klimes
nuk ka qene problem deri tani.
A munde te mendoni per ndonje problem qe
shkenca nuk munde ta zgjidh?

Hmm...Kanceri..
Varferia..Uria.

4

Me te vertete mendoni qe
votuesit jane te brengosur per kete?
Votuesit dojne elektricitet. Ajo
duhet te jete fokusi jone kryesor
per tani.

Qka po te shqetesone Znj.
Kryebashkiake? Keni pasur
nate te keqe ?

Ne i sponsorizojme mbi
50 aktivitete organizata
ne qytet. Besoj qe nuk
deshironi qe gjerat
te ndryshojne a po jo ?

Turbina te Ajrit. Ajo
eshte qka votuesit dojne?
Turbina te shemtuara kudo
qe shikon?Mbaj mend, nese
ndertojme centralin e ri, ne
do te sponsorizojme edhe me
hume projekte me fitimin qe
gjenerojme.Ky eshte premtim.

Jo, sigurisht qe
jo, por...

Ndoshta keni te drejte. Por ju
duhet te bindni njerezit me
kampanjen tuaj.

Nuk dua te kem
probleme.

nuk do të pendoheni,
Znj. Kryetare.

E di.
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Znj. Kryetare, e kreva punen
per sot. A mund te shkoj?

Po, Sofia, munde
te shkosh. Mendoj
se te gjith do te
shkojme.

Dite e lodhshme sot!

Kryetare!! Kemi gjëra të rëndësishme per
ti diskutuar! Ju lutem, Znj.Kryetare

Jo tani, jame
shum e zene.

Hej, Sofia!
Cfare eshte
gjithe kjo buje?

Hej! nuk e di…
Duket se diqka
rreth centralit te
ri.
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“Lended djegese jasht Riprodhueset brenda“

Pff! Politikanet!
Kurr nuk degjojne!
Eja Gresa, te vazhdojme
peticionin.

CNdryshimi klimatik
po ndodh. Centralet po
shkaterrojne planetin.

Duam te ju tregojme
politikaneve qe qytetaret
deshirojne energji te
riprodhueshme.

Per Cka eshte
ky peticion
saktesisht?

Nuk duam qe Fosilia
te ndertoje nje central
te ri. Deshirone te
nenshkruash?

Nese jo thëngjill
atëher qka?

Ka shume zgjedhje.
Solare, frymë...
shkojmë me të
riprodhueshme!!

Nese Fosilia ofron
vetem energji jo
te riprodhueshme,
atehere kush?

Ka shumë e furnizues të
gjelbër. Njëri prej tyre,
SunBeam, është e interesuar
në ndërtimin e turbinave me
erë në Barton Meadow..

Pra kjo është për
qfarë flisnin ata...
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Do ti lexojmë fletushkat.
Faleminderit dhe ju uroj
fat me peticionin!

Mendoj se do shkoj ne
shtepi.Nuk me luhet.

Oh...
mirë pra.

Nuk munde ti besoni
Fosilias,, une e di. Oferta
e SunBeam është shume më e
mirë për qytetin.

Zemër,mos harro
qe ti punon për ta.
Mos i bier bukës me
dorë.

Unë nuk punoj për ta. Agjensia
jone po. Shpresoj që unë kam
të paktën mundësin të them që
nuk më pelqejnë ata.

Pse nuk kërkon të
punosh ne nje
projekt tjeter ?

Nuk jamë ne poziten te
zgjedh.zemer.
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Fosilia eshte klienti
yne me i mir dhe
paguajne Mire.

Ke ndegjuar ndonjehere per
SunBeam?

Sapo jame duke i
kerkuar ne google...
shikoje kete...

sunbeam
Per ju

per ambientin		

per te ardhmen

Energjia elektrike nga era, uji dhe dielli për shtëpinë tuaj. kliko këtu
Mësoni më shumë për energjine elektrike te certifikuar nga EKOenergy. kliko ketu

a ke ndegjuar ndonjeher
per EKOenergy?
Jo. Shikojau
uebfaqen. Ah, eshte
ne ...30 gjuhe!

EKOenergy
Ballina

Per ne

marka eko per elektricitet
Marka EKO

Si te blejme EKOenergy

EKOenergy eshte rrjet i me shum se 35 organizatave ambientaliste Europiane nga gati te gjithe shtetet e Europes.
Ne promovojme perdorimin e energjise se riprodhueshme dhe deshirojme te ju japim konsumatoreve mundesine qe
te marrin me shume nga kontrata tyre e rrymes.
EKOenergy është gjithashtu emri i vetëm pan-evropian për
energji elektrike. EKOenergy është energji e rinovueshme.
Në krye të kësaj, EKOenergy prodhohet në termocentrale që
plotësojnë kriteret e qëndrueshmërisë përcaktuara nga rrjeti
EKOenergy.

Si nje konsumator Europian,
ju munde zgjedhni lirshem
furnizuesin tuaj te elektricitetit
dhe llojin e energjise elektrike qe
ju preferoni.

Meso me shume pre energjin e gjelber dhe
ndryshimin klimatik ->
Meso me shume per Fondin Klimatik - >

Nuk e dija qe ka kaq
shume furnizues.
Ne gjithmone kemi qene
te ngujuar me Fosilian.
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...Hej,shiko ketu “Fondi
ambientalist i EKOenergy”

Fondi ambientalist i EKOenergy.
Per qdo MWH te shitur si
hidroenergji e EKOenergy,
nje minimum prej 10
centesh shkojne drejt fondit
ambientalist te EKOenergy.
Meso me shume - >

Qka tjeter bejne
EKOenergy?

Duket se ata kane vene kriterie
ambientaliste per centralet e
energjise. Lexoje kete.

Pse nuk e nderrojme
kontraten tone? Te hollat
tona munde te bejne diqka te
vyeshme poashtu.

Ata kane kriterie per
efiqience per centrale te
energjise te biomases,
poashtu kane perjashtua
disa lloje te biomases
P.Sh. ato qe munde te
perdoren per ushqim.

Kliko ketu “Si te blejme
EKOenergy”.
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Hej Sofia! a
Ndjehesh me mire
sot?

Pak a shume. Do te doja te
diskutoj diqka me te gjithe
ju. Eshte shume e rendesishme.

Me e rendesishme se ushtrimet
tone? Ekipi i djemeve ka
ndeshje kete te Diele.

Mendon per ate ne Barton Meadow?
Po, ata jane tani duke
vendosur tani se qfare
centrali do te ndertohet
atje.

Definitivisht. Ke ndegjuar per
centralin e ri qe eshte planifikuar
te ndertohet?

Kame menduar per te dje, dhe
mendoj se munde te bejme
diqka per te mbeshtetur idene
me turbina te ajrit.

Pse pe hap ket tem tani? Ne jeme ketu qe te luajme.

Nuk dua ta humbe ndeshjen e se
dieles pershkak ankimit tend!
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Nuk eshte per ankimin tim, tanime
ka shume aktiviste qe jane duke
promovuar turbinat e ajrit.

Jam e sigurt qe ju te
gjithe dini per ngrohjen
globale dhe ndryshimin
klimatik. Energjia e
gjelber munde te ndihmon
ti ndalojme ato, poashtu
qyteti jone do te ishte
shembull pozitiv.

Pse jo? Ne disa shtete,
ato furnizojne me shume
se 20% te elektricitetit.
Dhe kjo eshte vetem
fillimi.

QESHARAKE...Kjo
Kurr nuk munde
te funksionoj..

Kjo eshte genjeshter e
trilluar nga hipiket qe te
bejne te jetosh si shpellar.

...Prit, a eshte
Fosilia sponsori yn?

Nese ata fitojne me shume pare, atehere
edhe ne marrim me shum pare!
Pse do te
merrnit…

Po. Pse pyet?

Eshte per
mundesine te
zgjedhjes.Do te
doja qe ju te
mendoni per te.
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Kjo eshte shue mire Sofia, por qka
munde te bejme ne? A nuk eshte
detyre e bashkise se qytetit qe te
vendose.

Edhe une do te zgjedhja
energjine e gjelber, por nuk
besoj qe do te na pyesin se
qka deshirojme ne.

Per kete arsye ne thame
qe eshte budallallek te
diskutojme kete. Tani
shkojme te luajme, kemi
gjera me te rendesishme
per te bere.

Por ndoshta
munde te bejme
diqka...

Sofia,ti punon ne
bashkine e qytetit,
apo jo?A ke menduar
qe ta ngrisesh kete
qeshtje me ta?

Jo tash. Deshiroj qe
te lexoj per te njeher.
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Znj.Kryetare?
A munde te
bisedoj me ju?

Nuk munda pa e degjuar
biseden e juaj me
Zr.Karbonkulus.

Nuk eshte pune e
ytja Sofia.

....Jo tani,
jame e zene.

E di, por...me te vertete
shpresoj qe qyteti
yne te filloj te perdor
energji te gjelber.

Qyteti veqse eshte duke bere shume, Sofia. Ne
sapo kemi prezantuar shportat recikluese.Nuk
mundemi ti zgjidhim problemet e gjithe botes.
Energjia e gjelber
me te vertete
eshte nje ceshtje
fisnkike.

Por nese nuk
ja fillojme me
energji te gjeber...

Pse Jo?
Sepse nuk ka gjithmone
fryme,Sofia...dhe qytetit tone
i nevoitet shume energji...

Je shume e re per te
kuptuar.

Energjia e gjelber munde
te jete e ardhmja,Sofia...
por nuk eshte e tashmja.
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Oh...prita qe je me e
vjeter.

Ahaha! Jam vullnetare ne EKOenergy.
Me vjen mire, Sofia. Ti the qe ke
disa pyetje per ne.

SDikush me ka treguar qe nuk ka mundesi ta dishe qe
energjine qe e perdorim te jete me te vertete e gjelbert.
Si funksionon kjo?

Nese deshironi te bleni energji te gjelber, ju duhet ta kerkoni
ate nga furnizuesi juaj. Ata perdorin “GO”per te vertetuar
qe ata prodhojne mjaftueshem energji te gjelber
per te mbuluar konsumimin tuaj.

GO?

Nese furnizuesit e energjise deshirojne te shesin
me shum eenergji te gjelber sa sa qe munden me
prodhu, ata munde te marrin GO nga prudhues
tjere te energjise elektrike, por per cdo rast nje
certifikate munde te perdoret vetem njehere.Per me
shume informata munde ta vizitosh uebfaqen tone.

Shum mire,
Faleminderti!

Garancia e Origjines. Shteti u jep furnizuesve
nje certifikate, qe quhet Garancioni i Origjines
per secilin MWh te energjise se gjelbert qe ata
prodhojne. Furnizuesit e energjise munde te
shesin energji te gjelbert aq sa kane GO per te.

Une marre pjese ne EVS apo sherbimi europian i
vullnetarizmit. Eshte nje program i EU-se qe ju
lejon te rinjeve te shkojne jashte vendit dhe te
behen vullnetare ne nje OJQ. EKOenergy mikpret
vullnetare nga shtete te ndryshme.

Qka mendove kur me the qe je vullnetare
ne EKOenergy?Tash jame kurioze te di.

Oh, poashtu kame disa pyetje per
fondin e klimes...
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Sofia! morrem mesazhin
tuaj. Pra ti nuk munde
te biesh ne kuptim me
kryetaren?

Te kame thene qe
eshte budallallek.

Sikur ata
hipikat e
deshtuar?

Nuk munda ta binde qe te
lexoj ndonjegje. Mendoj se
eshte koha per nje strategji
tjeter.

Mendon se disa
nenshkrime
munde te
ndihmojne?
Ti fole per nje
peticion.

Nuk jemi te lidhur me Fosilian per jete.Duhet te ju
tregojme sa me shume njerezve.Ndoshta kemi shanse
qe te ndrrojme te pakten energjine e disave ne te
gjelber.

Mendoj se po. Por per me e
rendesishmja eshte se dua qe
njerzit te dijne qe kane zgjedhje.

Munde te bejme
fletushka. Apo
pllakata. Munde
ti ngjes disa tek
universiteti im.

Po por ne jemi klub i futbollit. Jo
“Organizate ambientaliste”. A po sheh
ndokun ne muri qe shkruan TE MBROJME
AMBIENTIN.

Pse ju intereson? Nuk jemi
duke i perdorur parate e
klubiet per aktivitete.

Ngadal. Ne jemi
shoke, apo jo? Pse
nuk mundemi te
bejme diqka tjeter
se bashku?

Nuk kame koh
te shpenzoj ne
kampanjen e juaj.
Shko merrni me
qera ndonje vend
per kete.
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rrezikojme
sponsorizimin.

Mendoni me te vertet?

Natyrisht. Dhe si do na e
mbaje gjepi kondicionerin
e ajrit,fushën e mbajtur
mirë, fanellat ?

Ne si klub nuk jemi duke
nderhyre me ta. Nuk na
heqin sponsorizimin.

Ndoshta ne nuk kemi nevojë
për këtë shumë para.Mendoj
qe,kush është duke përdorur
kondicionerin e ajrit? Dhe
nuk kemi nevojë për dresa te
reja çdo sezon?
Pse jo?

Mos u be kaq naive Sofia. Nese
shumica prej jush marrin pjese
ne ate kampanje, ata do ta
dijne. Pse do te vazhdonin te
hargjojne pare ne ne?

Oh, me te vertet? E kush
do te ju tregoj atyre?

Klubi i djemve eshte gati te mberrije ne
kampionatin regjional. Nuk heqim dore
nga kjo shance per ty.
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A munde te fillojme
te trajnojme tani?

Merre shtruar, Granit, ne
do te luajme...Fitorja nuk
varet vetem prej trajnimit,
por edhe nga shpirti i
ekipit.

Dhe nese Fosilia na merr
parat sponsorizimit,
ne do te gjejme diqka
tjeter. Nuk kemi nevoje
per aq shume para. Ne do
te luajme prap se prap.

Por qka sa
i perket
kampionatit…..
Se a fitojme apo jo
ne kete gare varet
prej nesh, jo prej
tyre..

Sidoqofte, te
shresojme qe friga
e Granitit te mos
realizohet..

Do te shohim...

Budallenje. Paqit
fat. Do tpendoheni
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Me pelqen kjo
fletushke.

Ndoshta munde te
gjejme diqka te prehte
dhe te thjeshte.

Duam ta
mbajme te
thjeshte dhe
te kuptueshme.

Ne ua japim kete
atyre qe nuke dijne
rreth kesaj qeshtje.

Mendon se “Dilni
ne energji te
gjelber!” eshte e
mjaftueshme?

Libraria eshte
pajtuar qe ne ta
mbajme forumin publik
aty!

Eshte pas nje muaji. A kemi kohe
mjaftueshem qe ta reklamojme?

Ti je personi i duhur, Sofia. Ti
tashme na ke binde neve! Jam e
sigurt qe fjalimi yt do te jete
i mrekullueshem.

Une mirrem me
marketing. Ti duhesh
ta pregaditesh
prezantimin, Sofia.

Une..une nuk
kisha plan te
flas...
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“Zoteri,nenshkruani peticionin
tone qe te ndertojne turbina te
ajrit ne Barton Meadow!”

Kjo dute te jete grupa e njejte
qe kane derguar emailin per te
dal ne energji te gjelber..

Po, te gjithe i morrem ato. Une lexova
propozimin e SunBeam. Duket me i mire se
mbaj mend.

Hej Timur,
a nuk do e
lexosh?

Kete ekomarrezi? Skam
kohe per te..

Nuk eshte edhe aq e keqe.
Duhet ta shikosh uebfaqen
e tyre. Duket se….
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Do te perfundosh me
floke te gjata dhe kitare
sikurse hipi nese nuk je i
kujdesshem.

Ka burime tjera te energjise
se riprodhueshme, si hidroenergjia dhe biomasa, kto jane
gjithehere ne dispozicion.

Qka ndodh nese nuk fryne
dhe djelli nuk shendrit?

Kame lexuar qe
turbinat shpesh
mbysin zojet.

Ndertesat dhe komunikacioni mbyt
zogjet me shume se turbinat e ajrit, per
te mos permendur ndryshimin e klimes.
Poashtu lokacioni eshte i
rendesishem. Marka EKOenergy
kujdeset per kete.

A nuk eshte energjia me fryme
e shrenjte? Do te jene faturat
tone me te larta?
Nuk eshte me e
vertete qe energjia e
riprodhueshme eshte
me e shtrenjte.

le ti djegim
mbeturinat e
qytetit! Ato jane
te riprodhueshme,
apo jo?

Qka nese un
blej panele
solare per
vete?

Nese centralet e e thengjillit paguajne
nje shume per te reduktuar ndotjen qe
shkaktojn, energjia e riprodhueshme do
te ishte me e lire se energjia me lende
djegese fosile. Mbi krejte kete, fryma
eshte e disponueshme gjithmone dhe
lirshem, perkunder thengjillit.

Jo krejt
njekohesisht
ju lutem!

Si thuani me kete EKOenergy? A
munde te ndertojne turbinat per ne?

Po, Ti ne te
djathte.
EKOenergy eshte marka qe
garanton qe energjia eshte
e gjelber. SunBeam do te
ndertoje turbinat.

Nuk jeni te kushtezuar te bleni
energji nga SunBeam: eshte
mundesia per te zgjedhur.

Nese marrim energji
te frymes, do te jete
ajri ne qytetin me i
paster?
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Perkunder moshes,
ti fole shume mire
sot!

A mendon se do te kishe deshire
te bisedosh ne radio per kete? Ne
kemi nje program, te premteve….

Do ti le ne banak. Mendoj
se konsumatoret e mi do ti
lexojne..

Po, kjo de
te ishte per
mrekulli!
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Faleminderit
Zr. Fazliu. Me
duhet te pranoj
se isha shum e
emocionuar.

“Ne dolem ne
EKOenergy”

Oh...pra, po, ne munde te
diskutojme kete prap...
por...

Shikojni keto biznese qe po
ndrrojne kontratat e tyre ne rryme
te gjelber! Eshte nje mundesi e mire
per qytetin dhe partine tone..

Eshte se qka
duan njerezit.

Per dy muaj, ata mblodhen me
shume se 5000 nenshkrime, duke
kerkuar qe kontrata e SunBeam te
aprovohet.

Oh...ne,ne duhet te mbajme
vullnetin e njerezve ne
mendje poashtu.

Qka mendoni per nje takim
ne javen e ardheshme te
diskutojme planet e tenderit?
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KJO VAJZe!

e Gjitha kjo
eshte pershkak
saj!

askush nuk ka ndegjuar
per EKOenergy apo per
SunBeam me pare. Tani,
pershkak saj…..

Sa kontrata kemi humbur
deri tash?

...Nese heqim qafe
udheheqesen, ndoshta
levizja do te bjer ne
vete. Ngadale, por do
te bjer.

Rreth 50 biznese kan
ndrruar kontratat
nga…
Pa e permendur se
si kryetarja po na
kthen shpinen!

Por si? Ajo duket se eshte e
popullarizuar. Ajo ka bere pervete
klubin e futbolit, poashtu ka futur
kemben ne deren e kryetares.

Me te vertet?
Po mtregon
per kete tani?
...Babai i saj punon ne
kampanjen marketingut
tone. Nena saj eshte e
papune...
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Zr. Karbonkulus! Si
munde e ju ndihmoj?
Me falni per
nje minut.
Merrni pushim.

...Shum para
jane qenkan.

...po,por…

..Ai eshte person
kyq per ne...

...Me lejo te shoh
se cka munde te
beje…

.

Me lehte se cmendoja.
Zana, aranzhoje kete
transfer.

..Sa me shpejte aq me mire.
Konsideroje si te kryer,
Zr. Karbonkulus

nese nuk eshte e
shpenzuar mire,
do te jete mbi
supet tua.

Para te shpenzuara
mire Zr. Karbonkulus.

Tani, me duhet te dal ne
nje emision televiziv,
eshte koha t’ia rikthejme
reputacoinin kompanise
sone.

Dhe kthejuni punes.
Mezi pres te ndegjoj
lajme te mira.
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Babi! ekipi yne fitoj
lojen sot! Ne jemi gati te
shkojme ne kampionatin
regjional!

Shume mire,
zemer...

Dukesh i
lodhur...

Jam i lodhur.
Humba punen.
So..sot?
Por si? Pse?

Ishte ai..

““Sot, Zr. Karbonkulus eshte me ne!
Zr. Karbonkulus, qka mendoni per
kampanien per EKOenergji.”
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Po e quajne
“rikonstruktim”..
ata duhet ti
“modernizojë
operacionet”

Kjo nuk ka kuptim! Ti je
nje prej me te mireve...
pse do te pushonin nga
puna...
.

“Mendoj se eshte e mbivlersuar. Prodhimi
i elektricitetit eshte fushe e ekpsertizes
sone, nese do funksiononte me turbina te
ajrit ne do ta kishim be kete para shume
kohesh. Fatekeqesisht shum njerez bien preh e
alarmizmit ambiental”

Oh Sofia, nuk eshte
ai kaq...i lig...

“Fosilia eshte zgjedhja me e mire per qytetin
tone te dashur. e paster,eficiente dhe thengjill
te sigurte. ne vende te..”

SunBeam do ta merr kontraten, mbi
te, jemi duke fituar simpatine e
qytetareve. A ke verejtur kohet e
fundit se sa shume kompani dhe dyqane
kane dalur ne EKOenergji?

Ishte ai, babi. Fosilia eshte
duke humbur popullaritetin,
kryetarja pranoi te mbaje
takim per te diskutuar rreth
Barton Meadow me keshilltaret
e saje.

Kjo eshte e tmerrshme. cka
do te bejme ne Tash? Duhet
ta leni kete kampanje, qe
te dy. Nuk ia vlene

Por kush eshte kjo Sofia,
kryesuesja e levizjes se
gjelbert te qytetit? Cilat
jane arsyet e saja?

...Dhe ti, e dashur, je ne
qender te saje. Prap, smund
te besoj qe ata do te me
pushonin nga pune per kete.

Nene! Sa me keq luajne, aq me
fort ne luftojme! Duhet ti
luftojme keta njerez edhe me
shume kur jane aq te lige!

Une nuk mund ta kthej
punen nese Fosilia vendose.
Do te gjeje tjeter. Sic e
the, une jam me miri ne kete
profesion.

Do ta marre persiper
sfiden per te dalur
para kamerave?
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Me te vertet po me
fton ne emision!

Kame nje telefonat.
Emisioni eshte javen
tjeter. Nuk jam e gatshme
te dal!

Forca Sofia, mendoje si nje test
ne shkolle. Je e gatshme. Gjithe
kohen flet per EKOenergji dhe te
riprodhueshmet.

E di, por kjo eshte ndryshe!
Shume njerez e shiqojne
at emision, shume prej tyre
jane pro Fosilias. Cka nese
ngatrrohem?

Ndegjo,kjo eshte
mundesia me e mire per
te arritur tek te gjithe
ata. Je e famshme, Sofia!

Kjo tashme...i ka
kushtuar babait
time me pune.

Munde te ndihmojme
te pregaditesh. ti
shkruajme disa pyetje,
une behem udheheqesi i
emisionit.

Sofia a nuk je e re
per tu merakosur
me qeshtje te
centraleve? Pse po e
bene kete?

28

Une me siguri do te
filloj universitetin
vitin e ardheshem, por
sincerisht besoj ne
energjine e gjelber dhe
EKOenegji.

A nuk do te ishte me
mire te koncentrohesh
ne mesime?

Si nje e re, mendoj qe un munde
te humbas me se shumti nga
ndryshimi i klimes. Shumica
e kesaje eshte pershkak te
ardhmes sime.

Nuk eshte diqka qe munde ta
le pas qellimeve personale,
apo ta shtyje deri ne
perfundim te universitetit.

Mendoni se energjia e
gjelber do ta shpetoj
planetin? A nuk ka opsione
tjera per tu konsideruar?

Kalimi ne energji te qendrushme eshte
hapi me urgjent nese deshirojme ta
shpetojme planetin. Dhe ne duhet te
veprojme tani.

Ne sigurisht qe duhet
te ndryshojme menyren
e jeteses...Duke ngrene
me pak mish dhe duke i
kalu pushimet me afer
shtepise.

Energjia e gjelber
eshte vetem pjese
e zgjidhjes.
Nevoitet edhe
eficience ne
energji.

Po, te riprodhueshmet jane thelbesore.
Pa kalimin ne te riprodhueshme,ne nuk
do te ndryshojme problemin e klimes.
Na duhet qe njerezit ta dijne kete.
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Sofia, ti ke vendosur qe te
promovosh furnizuesit qe
shesin EKOenergji.

çfarë do të
thuash me
kete?

Kemi fillu me nje aksion per energji me
fryme, dhe kemi kuptuar se ne munde te
bejme edhe me shume duke qene pjese e
EKOenergjise.

Na pelqen fakti qe shitjet
e EKOenergjise kontribojne
ne ninancimin e instalimeve
te reja te riprodhueshme.

Kur bleni energji nga nje prej furnizuesve te EKOenergjise, nje
pjese e te hollave shkojne ne projekte per mbrojtjen e klimes.

Kjo do te thote se me blerjen e juaj
munde te beshe edhe diqka te mire. Por si
funksionon kjo?

They fund other
associations, experienced in
these sort of activities.

Ata financojne asociacione te
ndryshme, te eksperiencuara ne
keto lloje aktivitete. Se fundmi,
ata kan sponsorizuar OJQ OIKOS për
të siguruar një shkollë rurale në
Tanzani me energji diellore
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Duket se kampanja juaj
eshte duke arritur qellimin
e vet. Lajmet kan raportuar
ne takime te ndryshme mes
kryetares dhe keshilltareve.
E ardhmja e Barton Meadow
eshte ende e hapur per
diskutim

Keni menduar ndonjehere
per njerezit qe punojne ne
Fosilia? Cka do ndodh me ta? A
do ti humbasin vendet e punes?

Duam ti japim qytetareve
mundesine te zgjedhin
dhe te nderrmarrin hapin
e pare drejt energjise se
qendrueshme.
Energjia e riprodhueshme do
te krijoj vende pune te reja.
Pasi qe Kalimi ne energji te
riprodhueshme nuk ndodh brenda
dites, do te kete kohe qe te
ri-trajnohen punetoret.

Qellime te
admirueshme. A
mendoni se munde
t’ia dilni?

NE do t’ia dalim.
Nje e ardhme me e qendrushme
eshte e mundshme, por duhet te
vije nga perpjekja e perbashket.
Per kete arsye kampanja jone
eshte fokusuar ne informacion.

Si munde te zgjedhni, nese
nuk i dini opsionet?

Energjia e gjelber
eshte ende e nencmuar,
dhe ne duhet ti japim
mundesine te rritet.
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Duke i vlersuar propozimet
per centralin e energjise qe
do te ndertohet ne Barton
Meadow

Kemi dy oferta:
Fosilia me central
te energjise me
thengjill; SunBeam
me nje ferme per
turbina te ajrit.

Votimi u
mbyll.
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Me 70% te votave,
Sunbeam del fituesi.
Dhe kontrata i ipet
Sunbeam

Dy vite kane kaluar,
dhe sa shume kane
ndryshuar gjerat.

Turbinat e Frymes te
Sunbeam kanë qenë një
vendim i mrekullueshëm për
qytetin. Ndërgjegjësimi
per Ndryshimin e klimës
është në rritje.

Fossilia nuk është me
kompania më me ndikim në
qytet. i Shihni këto reklama
te Sunbeam? Kjo është puna e
re babit tim.

EKOenergy është rritur
shumë. Tani ata kanë 45
furnizuesit më shumë.

Tani une jame vullnetare ne
EKOenergji, se bashku me shume
te rinje. Ne jemi duke filluar
tri projekte per klimen nga te
ardhurat e gjeneruara nga ndrrimi
i kontratave.

Nje e ardhme me e
gjelber kurr nuk
ka qene me afer.
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Çfarë mundë të bëj?
Ndryshimi i klimës është sfida më e madhe qe njerëzimi po përballet. Raportet për rritjen e emitimeve
të gazit serrë dhe rezultatet e marrura janë më shumë se alarmante. E vetmja e mirë është se ne
e dimë se si duhet parandaluar ndryshimi dramatik i klimës. Eshtë teknikisht dhe ekonomikisht e
mundur për të jetuar brenda kufijve të një planeti..
Për fat të keq,shumë pak vendimmarrës marrin problemin seriozisht. Ata dalin me përgjigje afat
shkurtra. Për fat të mire ka gjithnjë e më shumë njerëz si Sofia: njerëzit të cilët veprojnë, në vend të
pritjes për marrëveshjet ambicioze ndërkombëtare e klimës.
Aksionet individuale nuk jane te kota. Ato jane simbol i nje grupi te madh te njerezve te cilet besojne
se kjo eshte rruga e drejte per te ardhmen. Dhe ky grup nuk do te mbete i pavënëre nga politikanet
te cilet duan te fitojne zgjedhjet ne vitet e ardheshme. As per bizneset te cilet deshirojne ti shesin
produktet e tyre ne vitet 2020 dhe 2030. Keto veprime sigurisht qe kane shume kuptim per jeten
tone te perditshme: munde te kurseni te holla poashtu dhe te permiresoni shendetin duke qene me
te ndergjegjshem per klimen.

Në shtëpi
1. Kaloni ne EKOenergji. Perveq se eshte menyra
me e mire per te siguruar qe kontrata juaj bene
nje ndryshim pozitiv, poashtu eshte edhe sinjal i
qarte per prodhuesit dhe politikanet qe ju besoni
ne energji te riprodhuar 100%.
vizitoni www.ekoenergy.org > Si te blej EKOenergji?
2.
Perdoni resurse te riprodhushme per
ngrohjen e shtepise si dhe ftohje, si biogazi apo
pumpat e ngrohjes qe funksionojne me energji te
riprodhueshme.
3.
Matni konsumin tuaj të energjisë dhe
shpenzimet tuaja të energjisë, dhe të përpiquni për
të reduktuar ato nga:
- Duke kontrolluar efikasitetin e energjisë së
shtëpisë para se të bleni ose të merrni me qera;
- Izolimin e shtepise;
- Duke larevetem kuantitete te medha te teshave
dhe duke i terur ne vende te hapur;
- Mos humbisni uje, sidomos uje te nxehte;
- Duke blere paisje eficiente, dhe duke i fikur ato
kur nuk i perorni;
- Duke gatuar me kapak mbyllur dhe duke e lene
ushqimin te ftohet para se ta fusni ne frigorifer.
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On the road
4.
Avoid using the car. Cycling and walking are often good and healthy alternatives.
If public transport isn’t an option, try carpooling; it’s a great way to save money, pollute less and
make new friends.
5.	Holidays don’t have to be far away to be nice. Avoid flying; air traffic is a growing source of
greenhouse gas emissions.

Eat smart
6.
The production and transport of food causes a lot of greenhouse gas emissions. To lower
your carbon footprint, you can:
- reduce your consumption of meat and dairy products;
- buy locally-sourced, seasonal food;
- buy organic products;
- try not to buy more than you actually eat. To start with, you could keep track of how much food you
throw away.

Reduce, reuse, recycle
7.
Kujdesuni për gjerat tuaja.Sa më gjatë
që të përdorin të njëjtat gjëra,me pak mbeturina
krijohen dhe më pak energji duhet të përdoret për
te prodhuar të reja.
8.
Bleni mall te perdorur,produkte kualitative
apo produkte qe nuk perdorin ambalazhim te
panevojshem.
9.
Jep nje dhurate te qendrueshme. Miliona
dhurata perfundojne ne qese te borllogut pa u
perdorur as njeher. Ne kete rast ofroni si dhurat
ndonje bilet per teater, apo ndonje masazhe?

Mbeshteti tjeret per ti mbrojtur vlerat
tua.

10.
Votoni per politikanet te cilet marrin
ndryshimin e klimes seriozisht. Mbeshtetni
organizatt te cilet punojne ne ndryshim te klimes,
te drejtat e njeriut apo planifikimin e familjeve...

Lexoni me shume ne:
on the EU Climate Action website: http://ec.europa.
eu/clima/citizens/tips/index_en.htm
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Fossilia gjithëfuqishëm në plan për të ndërtuar një termocentral të ri me thëngjill në
Barton Meadow. Por nuk është e vetmja e interesuar në zonë: Sunbeam dëshiron të
ndërtojë një ferme me turbina te ajrit ne po ate në vend. Propozimi Sunbeam merr
ndihmë të papritur kur Sofja dhe miqtë e saj të fillojnë një fushatë për promovimin e
energjisë së rinovueshme.
Sofia shpejt zbulon se kjo nuk është vetëm një çështje për politikanët. Në tregun e
hapur, konsumatorët mund të zgjedhin se cilat kompani ata mbështesin dhe cfare
energjie elektrike ata blejnë. Sapo e kupton ajo fillon kapanjen e “diL ne EKOenergji”.

“Kjo është në lidhje me mundësinë për të zgjedhur.
unë vetëm do të doja që ju të mendoni për atë. “

