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Znj. Kryetare. ne Kemi një marrëveshje. 
tani nuK është Koha për të ndryshuar 

mendimin.
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nuK jame duKe 
ndryshuar mendimin 

vetem po them se, 
disa Keshilltare Kane 

treguar interes ne 
propoZimin e Kompanise 

sunBeam.

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.

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.

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 ?

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.

me te vertete mendoni qe 
votuesit jane te Brengosur per Kete? 

votuesit dojne eleKtricitet. ajo 
duhet te jete FoKusi jone Kryesor 

per tani.

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.
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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 ?

jo, sigurisht qe 
jo, por...

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.

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.

5



Znj. Kryetare, e Kreva punen 
per sot. a mund te shKoj?

dite e lodhshme sot!  

Kryetare!! Kemi gjëra të rëndësishme per 
ti disKutuar! ju lutem, Znj.Kryetare

jo tani, jame 
shum e Zene.

hej! nuK e di…
duKet se diqKa 

rreth centralit te 
ri.

hej, soFia! 
cFare eshte 

gjithe Kjo Buje?

po, soFia, munde 
te shKosh. mendoj 
se te gjith do te 

shKojme.  
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pFF! politiKanet! 
Kurr nuK degjojne!

eja gresa, te vaZhdojme 
peticionin.

“lended djegese jasht - 
riprodhueset Brenda“

cndryshimi KlimatiK 
po ndodh. centralet po 
shKaterrojne planetin.

per cKa eshte 
Ky peticion 
saKtesisht?

duam te ju tregojme 
politiKaneve qe qytetaret 

deshirojne energji te 
riprodhueshme. 

nese jo thëngjill 
atëher qKa? 

Ka shume Zgjedhje. 
solare, Frymë...
shKojmë me të 

riprodhueshme!!

nuK duam qe Fosilia 
te ndertoje nje central 

te ri. deshirone te 
nenshKruash?

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. 

Fosilia eshte Klienti 
yne me i mir dhe  
paguajne mire.
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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

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. 

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

Meso me shume per Fondin Klimatik - >

sunbeam

Ballina Per ne Marka EKO Si te blejme EKOenergy

sapo jame duKe i 
KerKuar ne google...

shiKoje Kete...

Ke ndegjuar ndonjehere per 
sunBeam?

a Ke ndegjuar ndonjeher 
per eKoenergy?

jo. shiKojau 
ueBFaqen. ah, eshte 

ne ...30 gjuhe!

si nje Konsumator europian, 
ju munde Zgjedhni lirshem 

FurniZuesin tuaj te eleKtricitetit 
dhe llojin e energjise eleKtriKe qe 

ju preFeroni.

nuK e dija qe Ka Kaq 
shume FurniZues.

ne gjithmone Kemi qene 
te ngujuar me Fosilian.

EKOenergy marka eko per elektricitet
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Per qdo MWh te shitur si 
hidroenergji e EKOenergy, 
nje minimum prej 10 
centesh shkojne drejt fondit 
ambientalist te EKOenergy. 
Meso me shume - >

...hej,shiKo Ketu “Fondi 
amBientalist i eKoenergy” 

Fondi ambientalist i EKOenergy.

qKa tjeter Bejne 
eKoenergy? 

duKet se ata Kane vene Kriterie 
amBientaliste per centralet e 

energjise. lexoje Kete. 

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. 

pse nuK e nderrojme 
Kontraten tone? te hollat 

tona munde te Bejne diqKa te 
vyeshme poashtu.

KliKo Ketu “si te Blejme 
eKoenergy”. 
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Fondi ambientalist i EKOenergy.

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.

deFinitivisht. Ke ndegjuar per 
centralin e ri qe eshte planiFiKuar 

te ndertohet?

mendon per ate ne Barton meadow?

po, ata jane tani duKe 
vendosur tani se qFare 

centrali do te ndertohet 
atje.

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.

qesharaKe...Kjo 
Kurr nuK munde 
te FunKsionoj..

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.

Kjo eshte genjeshter e 
trilluar nga hipiKet qe te 

Bejne te jetosh si shpellar.

...prit, a eshte 
Fosilia sponsori yn? 

po. pse pyet?

nese ata Fitojne me shume pare, atehere 
edhe ne marrim me shum pare!

pse do te 
merrnit…

eshte per 
mundesine te 

Zgjedhjes.do te 
doja qe ju te 

mendoni per te.

12



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?

....jo tani, 
jame e Zene. e di, por...me te vertete 

shpresoj qe qyteti 
yne te Filloj te perdor 

energji te gjelBer.

nuK munda pa e degjuar 
Biseden e juaj me 
Zr.KarBonKulus.

nuK eshte pune e 
ytja soFia.

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.

pse jo?

sepse nuK Ka gjithmone 
Fryme,soFia...dhe qytetit tone 

i nevoitet shume energji...

por nese nuK 
ja Fillojme me 

energji te gjeBer...

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.

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.

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.

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.

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.

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?

go?

shum mire,
 Faleminderti!

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.

nuK munda ta Binde qe te 
lexoj ndonjegje. mendoj se 

eshte Koha per nje strategji 
tjeter.

ti  Fole per nje 
peticion.

siKur ata 
hipiKat e 

deshtuar?

mendon se disa 
nenshKrime 

munde te 
ndihmojne?

mendoj se po. por per me e 
rendesishmja eshte se dua qe 

njerZit te dijne qe Kane Zgjedhje.

po por ne jemi KluB i FutBollit. jo 
“organiZate amBientaliste”. a po sheh 
ndoKun ne muri qe shKruan te mBrojme 

amBientin.

munde te Bejme 
FletushKa. apo 

pllaKata. munde 
ti ngjes disa teK 
universiteti im.

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.

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. 

pse ju intereson? nuK jemi 
duKe i perdorur parate e 
KluBiet per aKtivitete. 

rreZiKojme 
sponsoriZimin.
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mendoni me te vertet?
natyrisht. dhe si do na e 

mBaje gjepi Kondicionerin 
e ajrit,Fushën e mBajtur 

mirë, Fanellat ?

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?

ne si KluB nuK jemi duKe 
nderhyre me ta. nuK na 
heqin sponsoriZimin.

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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Budallenje. paqit 
Fat. do tpendoheni

sidoqoFte, te 
shresojme qe Friga 

e granitit te mos 
realiZohet..

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.

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.

por qKa sa 
i perKet 

Kampionatit…..se a Fitojme apo jo 
ne Kete gare varet 
prej nesh, jo prej 

tyre..

do te shohim...
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me pelqen Kjo 
FletushKe.

mendon se “dilni 
ne energji te 

gjelBer!” eshte e 
mjaFtueshme?

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.

liBraria eshte 
pajtuar qe ne ta 

mBajme Forumin puBliK 
aty!

eshte pas nje muaji. a Kemi Kohe 
mjaFtueshem qe ta reKlamojme?

une mirrem me 
marKeting. ti duhesh 

ta pregaditesh 
preZantimin, soFia.

une..une nuK 
Kisha plan te 

Flas...

ti je personi i duhur, soFia. ti 
tashme na Ke Binde neve! jam e 
sigurt qe Fjalimi yt do te jete 

i mreKullueshem.
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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 eKo-
marreZi? sKam 

Kohe per te..

nuK eshte edhe aq e Keqe. 
duhet ta shiKosh ueBFaqen 

e tyre. duKet se…. do te perFundosh me 
FloKe te gjata dhe Kitare 
siKurse hipi nese nuK je i 

Kujdesshem.
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qKa ndodh nese nuK Fryne 
dhe djelli nuK shendrit?

Ka Burime tjera te energjise 
se riprodhueshme, si hidro-

energjia dhe Biomasa, Kto jane 
gjithehere ne dispoZicion.

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.

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.

le ti djegim 
mBeturinat e 

qytetit! ato jane 
te riprodhueshme, 

apo jo?

qKa nese un 
Blej panele 
solare per 

vete?

jo Krejt 
njeKohesisht 

ju lutem!
si thuani me Kete eKoenergy? a

 munde te ndertojne turBinat per ne?

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.

po, ti ne te 
djathte.             

nese marrim energji 
te Frymes, do te jete 
ajri ne qytetin me i 

paster?
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Kishe te drejte. duhet 

te mbajme 
kete vajze 

ne vezhgim.

KarbonKulus

perKunder moshes, 
ti Fole shume mire 

sot!

Faleminderit 
Zr. FaZliu. me 

duhet te pranoj 
se isha shum e 

emocionuar.

a mendon se do te Kishe deshire 
te Bisedosh ne radio per Kete? ne 
Kemi nje program, te premteve….

po, Kjo de 
te ishte per 

mreKulli!

do ti le ne BanaK. mendoj 
se Konsumatoret e mi do ti 

lexojne..

To:
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“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?

23



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?

pa e permendur se 
si Kryetarja po na 

Kthen shpinen!

...nese heqim qaFe 
udheheqesen, ndoshta 
leviZja do te Bjer ne 
vete. ngadale, por do 

te Bjer.

por si? ajo duKet se eshte e 
popullariZuar. ajo Ka Bere pervete 

KluBin e FutBolit, poashtu Ka Futur 
KemBen ne deren e Kryetares.

...BaBai i saj punon ne 
Kampanjen marKetingut 
tone. nena saj eshte e 

papune...

me te vertet? 
po mtregon 

per Kete tani?

rreth 50 BiZnese Kan 
ndrruar Kontratat 

nga…
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me Falni per 
nje minut. 

merrni pushim.

..ai eshte person 
Kyq per ne...

...po,por…

Zr. KarBonKulus! si 
munde e ju ndihmoj?

...shum para 
jane qenKan.

...me lejo te shoh 
se cKa munde te 

Beje…

.
..sa me shpejte aq me mire. 
Konsideroje si te Kryer, 

Zr. KarBonKulus

me lehte se cmendoja. 
Zana, aranZhoje Kete 

transFer.

para te shpenZuara 
mire Zr. KarBonKulus.

tani, me duhet te dal ne 
nje emision televiZiv, 

eshte Koha t’ia riKthejme 
reputacoinin Kompanise 

sone.

nese nuK eshte e 
shpenZuar mire, 
do te jete mBi 

supet tua. 

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?

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...
.

ishte ai..

oh soFia, nuK eshte 
ai Kaq...i lig...

““sot, Zr. KarBonKulus eshte me ne! 
Zr. KarBonKulus, qKa mendoni per 

Kampanien per eKoenergji.”

“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”

26



“Fosilia eshte Zgjedhja me e mire per qytetin 
tone te dashur. e paster,eFiciente dhe thengjill 

te sigurte. ne vende te..”

ishte ai, BaBi. Fosilia eshte 
duKe humBur popullaritetin, 

Kryetarja pranoi te mBaje 
taKim per te disKutuar rreth 

Barton meadow me Keshilltaret 
e saje.

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?

...dhe ti, e dashur, je ne 
qender te saje. prap, smund 

te Besoj qe ata do te me 
pushonin nga pune per Kete.    

Kjo eshte e tmerrshme. cKa 
do te Bejme ne tash? duhet 
ta leni Kete Kampanje, qe 

te dy. nuK ia vlene

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.

por Kush eshte Kjo soFia, 
Kryesuesja e leviZjes se 

gjelBert te qytetit? cilat 
jane arsyet e saja? 

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?
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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.

a nuK do te ishte me 
mire te Koncentrohesh 

ne mesime?

une me siguri do te 
Filloj universitetin 

vitin e ardheshem, por 
sincerisht Besoj ne 

energjine e gjelBer dhe 
eKoenegji.

nuK eshte diqKa qe munde ta 
le pas qellimeve personale, 

apo ta shtyje deri ne 
perFundim te universitetit.

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

veprojme tani.

mendoni se energjia e 
gjelBer do ta shpetoj 

planetin? a nuK Ka opsione 
tjera per tu Konsideruar?

ne sigurisht qe duhet 
te ndryshojme menyren 
e jeteses...duKe ngrene 
me paK mish dhe duKe i 
Kalu pushimet me aFer 

shtepise.

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.

energjia e gjelBer 
eshte vetem pjese 

e Zgjidhjes. 
nevoitet edhe 
eFicience ne 

energji.
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soFia, ti Ke vendosur qe te 
promovosh FurniZuesit qe 

shesin eKoenergji. 

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.

çFarë do të 
thuash me 

Kete?

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?

na pelqen FaKti qe shitjet 
e eKoenergjise KontriBojne 

ne ninancimin e instalimeve 
te reja te riprodhueshme.

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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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.

ne do t’ia dalim.

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? 

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.

duam ti japim qytetareve 
mundesine te Zgjedhin 

dhe te nderrmarrin hapin 
e pare drejt energjise se 

qendrueshme.

qellime te 
admirueshme. a 

mendoni se munde 
t’ia dilni?

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. me 70% te votave, 

sunBeam del Fituesi. 
dhe Kontrata i ipet 

sunBeam
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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?

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.

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. 
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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.

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

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?
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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 fi llojnë një fushatë për promovimin e 
energjisë së rinovueshme.

Sofi a 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 fi llon 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. “


