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Si t’i komunikojmë ndryshimet klimatike?

1. Hyrje
Ndryshimet klimatike përbëjnë një kërcënim serioz për njerëzimin duke
e prekur atë në fusha jetike të tij, siç janë ekonomia, shëndeti dhe mjedisi.
Mjaft zhvillime që kanë ndodhur gjatë dekadave të fundit, si stuhitë apo
përmbytjet e pazakonshme, thatësirat e stërzgjatura, rritja e mesatares së
temperaturave, pakësimi i sasisë mesatare të reshjeve, rritja e temperaturës
së ujit të deteve e oqeaneve, etj, e bëjnë urgjente përfshirjen e ndryshimeve
klimatike në agjendat e komunikimit dhe të veprimit të qeverive,
organizatave, institucioneve arsimore, mediave dhe të gjithë aktorëve të
shoqërisë.
Deri më sot, reagimi i qeverive dhe i aktorëve me pushtet në mbarë globin ka
qenë i vakët, i paplotë dhe sporadik. Vullneti politik pothuajse ka munguar
ose i është nënshtruar presionit të kompanive apo konglomerateve të
mëdha të cilat, duke qenë ndër shkaktarët kryesorë të këtyre ndryshimeve
klimatike, kanë zgjedhur interesat akute të miliardave që fitojnë përkundër
ndaljes së pasojave shkatërrimtare për të
ardhmen e planetit.
Nga ana tjetër niveli i ndërgjegjësimit dhe i të
kuptuarit të çështjes së ndryshimeve klimatike
nga ana e publikut të gjerë lë ende për të
dëshiruar.

Deri më sot, reagimi i
qeverive dhe i aktorëve me
pushtet në mbarë globin ka
qenë i vakët, i paplotë dhe
sporadik.

Për këtë arsye, nevojitet që kjo çështje të shndërrohet në një kauzë të të
gjitha shtresave, grupmoshave dhe kategorive të shoqërisë. Një përgjegjësi
e veçantë në këtë aspekt i takon grupmoshave të reja të cilat duhet të ngrenë
zërin më fort dhe të organizohen më mirë për të shpëtuar të ardhmen e
tyre dhe të njerëzimit nga ky kërcënim ekzistencial.
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2. Për kë është ky Udhëzues?
Ky udhëzues, me mesazhet dhe instruksionet që përcjell ka vlerë për cilindo
që është angazhuar për eleminimin e shkaqeve dhe zbutjen e pasojave të
ndryshimeve klimatike apo që preket prej tyre. Ai i adresohet jo vetëm
viktimave të këtyre ndryshimeve por edhe shkaktarëve të tyre. Në mënyrë
të veçantë ai i drejtohet grupmoshave te reja. Ky Udhëzues është për ju,
nëse ju i përkisni, përfaqësoni apo jeni:
-
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një organizatë rinore që ka në qendër të veprimtarisë së saj çështjen e
ndryshimeve klimatike
një grup shoqëror rinor që advokon për marrjen e masave dhe
ndëshkimin e shkaktarëve
një individ që është i/e përfshirë në komunikimin klimatik përmes
krijimit të blogjeve, forumeve, grupeve apo faqeve online, etj
një artist apo artiste që e ka vënë krijimtarinë e vet në shërbim të një
kauze të tillë të rëndësishme siç është kauza e ndryshimeve klimatike
një veprimtar që aspiron të përfshihet në organizatat apo partitë
politike për të çuar atje shqetësimet që lidhen me këtë fushë
një individ me ide novatore që është angazhuar apo që do të donte të
angazhohej për t’iu dhënë zgjidhje problemeve
një student i shkencave të mjedisit dhe të klimës
një qytetar i ndjeshëm dhe reagues ndaj gamës së gjerë të problemeve
që krijojnë ndryshimet e klimës në vendin ku jeton dhe në mbarë
botën

Si t’i komunikojmë ndryshimet klimatike?

3. Si t’i kuptojmë ndryshimet
klimatike?
Epoka e Antropocenit

Antropoceni konsiderohet nga disa studies si periudha “gjeologjike” e
sotme gjatë së cilës kanë ndodhur ndryshime rrënjësore prej aktiviteteve të
njeriut, që kanë ndikuar në ekosistemet natyrore dhe shoqëritë njerëzore.
Këto ndryshime, në sajë të zhvillimit teknologjik, kanë qenë me ritëm
eksponencial që prej Revolucionit Industrial dhe sidomos, pas Luftës së
Dytë Botërore. Nga ky këndvështrim, ndryshimet klimatike përfaqësojnë
një problem ekzistencial për Jetën në Tokë. Veprimet e deritanishme, në
nivel individual dhe më gjerë, do të përcaktojnë fatin e shoqërive njerëzore
dhe organizmave që gjallojnë në Tokë.
Ndryshimet klimatike konsiderohen si ndryshime shtesë në sistemin
natyror të klimës, shprehje e aktiviteteve të njeriut, që kanë ndryshuar
përbërjen e atmosferës, duke shtuar përqendrimin e gazeve serë. Terma
sinonimë që përdoren në media për ndryshimet klimatike janë “emergjenca
klimatike” dhe “kriza klimatike”.
Emëtimi i gazeve serë në atmosferën e Tokës ka arritur në një shkallë të
paparë ndonjëherë. Përqendrimet e tyre nisën të rriteshin që nga koha
para-industriale e në vijim, kryesisht nga djegia e lëndëve fosile.
•
•
•

Efekti serë është një fenomen natyror që izolon Tokën nga i ftohti
kozmik i hapësirës.
Emëtimet e gazeve serë prej aktiviteteve njerëzore në atmosferë po
i “kapin” gazet serë dhe po zvogëlojnë humbjen e nxehtësisë drejt
hapësirës.
Këto gaze kapin nxehtësinë në shtresat e poshtme të atmosferës,
duke krijuar një efekt të ngjashëm me atë që ndodh në një serë: duke
krijuar një mjedis më të ngrohtë.
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•
•

Disa nga gazet serë janë dioksidi i karbonit (CO2), oksidet e azotit
(NOx) dhe metani (CH4).
CO2 është gazi kryesor antropogjen me efekt serë, që përbën rreth
78% të kontributit njerëzor të efektit serë në atmosferën e Tokës.

Temperatura mesatare në sipërfaqen e Tokës është rritur rreth 0.7 gradë
Celsisus që prej fillimshekullit XX. Megjithëse shkencëtarët kishin
paralajmëruar më herët për pasojat e pranisë së shtuar të gazeve serë në
atmosferë dhe pavarsisht konsensusit mes tyre, industria e nxjerrjes dhe
përpunimit të lëndëve fosile, financoi për vite me rradhë institute pseudokërkimore dhe pseudo-shkencëtarë, artikujt e të cilëve gjetën rrugën në
media, për të përhapur dyshime për pasojat e tyre tek publiku.

Foto: IVAN ALVARADO 2020
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Fara e dyshimit u mboll: prej shumë kohësh, publiku shfaqet mosbesues
e deri mohues për shkaqet dhe pasojat e ndryshimeve klimatike. Në ditët
e sotme, teknikat e “shplarjes së gjelbër” (angl. greeewashing) përdoren
nga firmat e mëdha për të përmirësuar imazhin e tyre tek konsumatorët
dhe krijuar mendimin e gënjeshtërt se produktet e tyre ose vetë firma ka
qëndrime në dobi të mjedisit. Por provat shkencore dhe komuniteti i
shkencëtarëve e kanë thënë fjalën e tyre.
Në dhjetëvjeçarët e fundit, shkencëtarët
Provat shkencore për ngrohjen e sistemit
kanë përdorur kryesisht të dhënat e
klimatik nuk lënë vend për dyshime dhe
përftuara prej satelitëve. Gjithashtu, ata
diskutime.
bazohen edhe në metoda shkencore si
Cituar nga: Paneli Ndërqeveritar
për Ndryshimet Klimatike i OKB
analiza e rrathëve të pemës dhe të akullit
për të rindërtuar klimën e dikurshme.
Qëllimi kryesor i shkencëtarëve është përcaktimi i burimeve kryesore të shtimit
të gazeve serë duke kërkuar lidhjen me regjistrimet klimatike dhe hidrologjike
(kryesisht temperaturën, rreshjet, akullnajat, nivelin e detit, etj).

Kriza klimatike po ndodh!

Rritja e temperaturës po shoqërohet me rritje të probabilitetit të ngjarjeve
ekstreme të motit. E ardhmja i ngjan një skenari eko-distopik:
Horizont: Valët e të nxehtit

Në verën e vitit 2022, në Evropën Perëndimore, e cila tashmë po përjetonte thatësirë
të madhe, valët e të nxehtit nxitën zjarre që shpërthyen në të gjithë Portugalinë,
Spanjën dhe disa pjesë të Francës. Në Portugali, temperaturat arritën deri 45 gradë
Celsius. Në Itali, nxehtësia e pashënuar ndonjëherë kontribuoi në shkrirjen e një
pjese të akullnajës Marmolada në Dolomite. Në Mbretërinë e Bashkuar, Zyra e
Meteorologjisë lëshoi paralajmërime për nxehtësi ekstreme pasi temperaturat pritej të
vazhdonin të rriteshin, duke thyer ndoshta nivelet më të larta të të gjitha kohërave.
Ndërkaq, vetëm gjatë muajit korrik 2022 në Shqipëri u numëruan 361 vatra
zjarri. Për herë të parë në Evropë, valët e të nxehtit u cilësuan me emra, në mënyrë
që publiku të parapërgatitet për rreziqet që vijnë prej tyre. “Zoe” u quajt vala e të
nxehtit që pushtoi Seviljen mes periudhës 24 dhe 27 korrik të vitit 2022, që u bë shkak
për temperaturën e lartë 44.4 Celsius në këtë qytet të Spanjës jugore.
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ü
ü
ü

Rritja e temperaturës dhe lagështisë në ajër pritet të çojnë në rritjen e
indeksit të nxehtësisë.
Thatësirat do të jenë më të shpeshta e më të ashpra.
Shirat intensive e të rrëmbyeshëm do të ndodhin më shpesh dhe në
mënyrë të paparashikueshme.

Temperaturat e larta aktuale, që në të ardhmen pritet të rriten, po
shkaktojnë thatësira dhe zjarret e nxitura prej tyre, kanë dëmtuar
infrastrukturën dhe të mbjellat duke i dhënë formë krizës ushqimore
globale. Për shkak të shtimit të periudhave të thatësirës dhe uljes së sasisë
së rreshjeve ka ndodhur ndërprerja e rrjedhës së lumenjve. Ndryshimi i
sistemit lumor ndikon në biodiversitetin e lumenjve kudo në Botë.
Një problem shqetësues është lidhja mes ndryshimeve klimatike dhe
sëmundjeve infektive.
Arsyeja e parë lidhet me praktikat shpyllëzuese dhe për pasojë, shkatërrimin
e habitateve ku jetojnë kafshët bujtëse të patogjenëve. Shumica e tyre
jetojnë në pyje tropikale; shpyllëzimi për të siguruar tokë bujqësore për
ndërtimin e fermave, ka krijuar kushtet për kontakt më të shpeshtë mes
njerëzve dhe patogjenëve.
Arsyeja e dytë lidhet me faktin se ndryshimet klimatikë ndikojnë në
shpërndarjen gjeografike të vektorëve të patogjenëve, si insektet dhe zogjtë.
Arsyeja e tretë lidhet me përmirësimin e mjeteve të transportit dhe
përshkimin e distancave të largëta në një kohë më të shkurtër. Kontakti
mes njerëzve dhe pjesës tjetër të botës së gjallë është rritur në mënyrë të
jashtëzakonshme. Nëse në Mesjetë koha e përhapjes së murtajës në Evropë
ishte deri 10 vjet, në ditët e sotme, si u dëshmua gjatë pandemisë Covid-19,
përhapja është çështje pak muajsh.
Arsyeja e katërt lidhet me jetesën në qendra të urbanizuara: patogjenët
përhapen me shpejtësi në një popullatë me dendësi të madhe. Pak më
shumë se gjysma e popullatës botërore (56 për qind) jeton në qendra
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urbane të mbipopulluara, të cilat vuajnë dhe rritje të nivelit të ndotjes, më
së shumti ndotjen plastike.

Foto: SEBNEM CHOSKUN 2019

Sipas parashikimeve, rreth 70 për qind e popullatës botërore do të jetojnë
në qendrat urbane deri në vitin 2050. Prirja drejt urbanizimit konsiderohet
nga disa studiuesë si “katastrofa e ardhshme humanitare”.
Oqeanet janë ngrohur pasi sasia e ujit
që avullon dhe e lagështirës në ajër është
rritur. Në të ardhmen, kjo pritet të
shkaktojë më shumë rreshje dhe stuhi
të rrëmbyeshme në disa rajone të globit.

Ekosistemet natyrore janë fabrika kryesore
e mbijetesës së shoqërive njerëzore dhe
mbrojtja e tyre i shërben të ardhmes.
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Shirat intensive e të rrëmbyeshëm shkaktojnë përmbytje dhe erozion të
tokës, që përkthehen në humbje jetësh, dëmtim të kulturave bujqësore dhe
të infrastrukturës, dëme të pallogaritshme ekonomike dhe sociale.
Një pasojë shqetësuese për shkencëtarët është rritja e nivelit të detit:
rritja e temperaturës në atmosferë ka rritur temperaturën në oqeane:
uji është ngrohur dhe për pasojë, vëllimi i tij është rritur. Nga ana tjetër,
temperaturat e larta, kanë shkaktuar shkrirje të akullnajave duke rrezikuar
jetën e kafshëve dhe duke rritur sasinë e ujit në oqeane.
Si merret me mend, këto dy ngjarje kanë pasoja të rënda, si erozion të
bregdetit, shtimin e përmbytjeve të fshatrave dhe qyteteve që ndodhen në
buzë të detit dhe ulje të numrit të gjallesave ujore.
Po ndodh fragmentimi dhe degradimi i ekosistemeve natyrore. Për këtë
arsye, bota e gjallë, pjesë përbërëse e tipeve ndryshme të ekosistemeve
natyrore (p.sh ekosisteme ujore, tokësore, detare etj) ka pësuar rënie
drastike deri zhdukjen e shumë llojeve. E ardhmja paraqitet e zymtë. Nëse
nuk merren masa për zbutjen e pasojave të ndryshimeve klimatike, edhe
njerëzit do të vuajnë. Disa nga ne, më shumë.

Kush preket më shumë?

Ndryshimet klimatike nuk mund të konsiderohen thjesht si një fenomen
natyror por edhe dukuri sociale dhe ekonomike. Ndryshimet klimatike
dhe pabarazia sociale janë të lidhura mes tyre. Gjithmonë e më shumë,
studiuesit po pranojnë se ndikimi i ndryshimeve klimatike është jo
proporcional në një shoqëri të caktuar dhe midis shoqërive. Në mënyrë
të përmbledhur, janë katër grupe kryesore që do të preken më shumë nga
pasojat e ndryshimeve klimatike:
12

Të moshuarit
Fëmijët dhe gratë
Grupet e margjinalizuara
Njerëzit me të ardhura të ulëta ekonomike.
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Të moshuarit që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe ato
frymëmarrjes kanë më shumë gjasa të preken prej ngjarjeve ekstreme të
motit si p.sh valët e të nxehtit, rrebeshet dhe ndotja. Kombinuar me nivelet
e larta të ndotjes së ajrit, ndryshimet klimatike mund të rezultojnë deri
vdekjeprurëse. Ky fakt bëhet edhe më shqetësues po të marrim parasysh
faktin se në vitin 2050, parashikohet se rreth 68% e popullatës botërore do
të jetojë në qytete. Aktualisht, jetesa në zona urbane në Ballkan, përfshirë
dhe vendin tonë, do të bëhet edhe më e vështirë prej ndotjes së ajrit dhe
valëve të të nxehtit, që do të jenë më të shpeshta dhe do të zgjasin më
shumë në kohë.
Ashtu si të moshuarit, edhe fëmijët preken prej ngjarjeve ekstreme të
motit. Thatësirat që shoqërohen me pakësim të ujit apo ndotje të burimeve
ujore, ndikojnë në shfaqjen e sëmundjeve dhe rrezikojnë shëndetin e tyre.
Rreth 1 miliardë fëmijë përballen me një “risk ekstremisht të madh” ndaj
pasojave të krizës klimatike. Shoku klimatik që përjetojnë fëmijët lidhet me
shërbimet publike jo adekuate haset sidomos në vende të pazhvilluara ose
në zhvillim por edhe rëndohet duke marrë parasysh mungesën e kuadrit
ligjor dhe pazbatueshmërinë e tij në lidhje me ndikimin e ndryshimeve
klimatike tek fëmijët.
Më e rëndësishmja, thatësirat ndikojnë tek të mbjellat duke kërcënuar
ushqimin dhe ushqyerjen. Prej thatësirave të zgjatura, grave dhe vajzave
të reja që merren me bujqësi apo janë përgjegjëse për marrjen e ujit, do iu
duhet të bëjnë më shumë rrugë drejt burimeve ujore, rrugëtim i cili mund
të shtojë gjasat për braktisje të shkollës por dhe sulme seksuale, dhunë e
deri shëndetin e tyre.
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Foto: SuLTAN AHMED NILOY - EPOTY 2021

Me rritjen në vazhdim të pasojave të ndryshimeve klimatike, lumenjtë do
të vijojnë të shterin. Kjo do të rrezikojë jetesën e miliona njerëzve që e
përdorin lumin për ujitje dhe nevoja të tjera jetësore.
Sipas parashikimeve 68 deri 135 milionë njerëz do të priren drejt varfërisë
deri në vitin 2030. Sikur të mos mjaftonte kjo, njerëzit me të ardhura
të ulta ekonomike, të cilët nuk kanë akses të njëjtë në burime dhe nuk
zotërojnë të tilla, pasojat e ndryshimeve klimatike do të thellojnë më
shumë hendekun ekonomik. Po ashtu,
njerëzit më të ardhura të ulta ekonomike
Varfëria është shkaktarja kryesore e shokut
që jetojnë në vende në zhvillim ose të
klimatik tek njerëzit
pazhvilluara janë më të kërcënuar. Është
e qartë, se jo vetëm midis njerëzve por
dhe midis shteteve, pasojat e krizës klimatike nuk ndihen në mënyrë të
ngjashme.
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Ndryshimet klimatike duhen kuptuar si mozaik në mënyrë që trajtimi i
tyre, jo vetëm të paraqitet si i tillë, por dhe të ndërgjegjësojë dhe të ofrojë
shpresë për zgjidhje afatgjatë prej publikut dhe politikëbërësit. Një nga
mënyrat më të mira për të reaguar është përmes aktivizmit klimatik ose
advokimi klimatik.
Grupet e margjinalizuara dhe individët me të ardhura të ulëta ekonomike
jetojnë zakonisht të izoluar prej pjesës tjetër të shoqërisë dhe në vendet
ku ata jetojnë, infrastruktura është e mangët, në mos mungon fare. Te
grupet e margjinalizuara përfshihen edhe pakicat etnike ose komunitetet
kulturore si p.sh Romët dhe Egjiptianët në vendin tonë. Ata i kanë
mundësitë e kufizuara për tu përshtatur apo për ta marrë veten pas një
ngjarje si përmbytje, thatësirë ose dhe prej valëve të të nxehtit. Kjo pasi iu
mungojnë të ardhurat për tu përballur me pasojat. Aksesi në shërbimet
shëndetësore, transportit, ndaj ushqimit, ujit dhe strehimit përbëjnë sfidat
e tyre e tyre të përditshme shoqëruar me stresin psikologjik. Në kushtet e
pasojave të krizës klimatike, aksesi vështirësohet edhe më.
Horizont: Çfarë mund të bëjmë?

Konceptet “mjedis” dhe “ekologji” janë përdorur si koncepte përgjithësuese për të
shënjuar një larmi kuptimesh, të përputhshme me kontekstin historik, në të cilin u
krijuan dhe evoluan. Ndjeshmëria ndaj ruajtjes së mjedisit ka kaluar në disa faza,
të përputhshme me shqetësimet e shoqërisë kundrejt mjedisit. Gjatë Revolucionit
Industrial, shkalla e ndotjes në qytetet evropiane arriti një shkallë të atillë, të
panjohur më pare. Në SHBA, pak më herët se fillimet e shek. XX dhe në vijim, u
shpërfaqen dy filozofi mbi natyrën: konservationizmi, përfaqësuar nga G. Pinchot
dhe prezervationizmi, përfaqësuar nga J. Muir. Ata evokonin jetesën e ekuilibruar në
dobi të ruajtjes ose menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore. Në vitet 19601980, ndjeshmëria e publikut ndaj mjedisit u përthye politikisht. Lëvizjet mjedisore u
konsideruan “lëvizje politike të gjelbra”. Në thelb, ato synonin ndryshime në rrafshin
politik dhe social, në dobi të mjedisit. Mendohet se një nga shtysat për ndodhjen e tyre
ishte vepra e biologes dhe gazetares amerikane Rachel Carson me titull “Pranvera e
heshtur” (1962). Në ditët e sotme, e ashtuquajtura injoranca e shumicës- perceptimi
i përbashkët për mënyrat e të menduarit dhe të sjelljes- krijon një sfidë për aksionin e
përbashkët, në funksion të zgjidhjes së problemit ekzistencial të krizës klimatike.
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4. Komunikimi i ndryshimeve
klimatike
Ç’ është komunikimi klimatik?

Ashtu si çdo koncept tjetër, edhe komunikimi i ndryshimeve klimatike ose
komunikimi klimatik përkufizohet në disa mënyra. Ne do të rendisim disa
prej përkufizimeve që hasen më shpesh në literaturë:
-

-

-

-

Komunikimi klimatik është përhapja dhe shpërndarja e informacionit
dhe përdorimi i praktikave komunikuese që lidhen me ndryshimet
klimatike dhe pasojat e saj në ekosistemet natyrore dhe shoqëritë
njerëzore.
Komunikimi klimatik është një aspekt i komunikimit mjedisor dhe
atij shkencor në përgjithësi, që përqëndrohet në shkaqet, arsyet dhe
pasojat e krizës klimatike.
Komunikimi klimatik përfshin kërkimin shkencor në lidhje me
mënyrën se si aktorë të ndryshëm (ku përfshihen institucionet,
shtetet, njerëzit etj.) bashkëveprojnë mes tyre për çështje që lidhen
me krizën klimatike.
Komunikimi klimatik formësohet prej përvojave, besimeve dhe
vlerave tona; ai formëson dhe formësohet prej modeleve mendore
dhe kulturore të trashëguara socialisht, karakteristike për një shoqëri
të caktuar.
Komunikimi klimatik është kompleks dhe përfshin komunikimin
verbal, jo verbal, personal, ndërpersonal dhe vizual.

Përveçse përfaqëson një disiplinë shkencore, që lindi rreth viteve 1980,
komunikimi klimatik, si aspekt i atij mjedisor, merr rëndësi të madhe
në kushtet e pasojave sa vjen e më të mëdha të ndryshimeve klimatike në
ekosistemet natyrore dhe shoqëritë njerëzore.
Si vihet re, ky tip komunikimi është shumëfaqësh. Me të kuptojmë jo
thjesht aktin ose praktikat komunikuese në lidhje me shkaqet, arsyet
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dhe pasojat e ndryshimeve klimatike por edhe brendësimin në këtë tip
komunikimi të përvojave, besimeve dhe vlerave.
Nga ky këndvështrim, modelet mentale tek secili prej nesh dhe ato
kulturorë, të trashëguara socialisht brez pas brezi dhe karakteristike për
një shoqëri të caktuar, formësojnë dhe formësohen prej vetë komunikimit,
në bashkëveprim të vazhdueshëm mes procesit dhe përmbajtjes, gjithmonë
e në ndryshim.
Ndryshimi ose evolucioni i përmbajtjes së modeleve mentale dhe kulturore
që lidhen me ndryshimet klimatike merr rëndësi të veçantë në lidhje me
procesin, në kushtet kur qëllimi kryesor i komunikimit klimatik është që
ai të jetë i qartë, pa ekuivoke dhe me shpresë, ndërgjegjësues.

Anjali Nair / MSNBC; Getty Images

Pasi ky proces përfshin edhe një marrës atëherë ky i fundit bën një
interpretim subjektiv, që në një moment të dytë, përkthehet në sjellje.
- Udhëzues për specialistët e rinj të komunikimit -
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Me subjektivitet i referohemi ndikimit të përvojave, besimeve dhe vlerave
tek individi ose interpretanti. Ato “sjellje të përkthyera” të lidhura
ngushtë me interpretimin, mund të jenë në dobi të zbutjes së pasojave të
ndryshimeve klimatike ose jo. Rrjedhimisht, subjektiviteti luan një rol jo
vetëm në përthithjen dhe interpretimin e informacionit dhe njohurive
mbi ndryshimet klimatike por dhe në sjelljet që kryen secili prej nesh.
Në disa raste, formimi i modeleve mendore dhe kulturore sëbashku me
mungesën e reagimit i detyrohet ndikimit të lajmeve të pabaza shkencore
në lidhje me ndryshimet klimatike. Në ditët e sotme, përmes rrjeteve
sociale, këto lajme shpërndahen me shpejtësi prej nesh por dhe algoritmeve
duke krijuar edhe më shumë turbullirë mbi realitetin klimatik. Por ne nuk
jemi plotësisht fajtorë.
Horizont: Dezinformimi klimatik

Krijimi i konfuzionit, kundërshtimit dhe deri mohimit prej publikut të realitetit të
ndryshimeve klimatike i detyrohet industrisë së nxjerrjes dhe përpunimit të lëndëve
fosile. Si kemi pohuar, për disa dekada, kjo industri financoi në mënyrë të tërthortë
pseudoshkencëtarë, institute pseudokërkimore dhe publikime artikujsh të rremë
shkencorë. Ato janë përgjegjëse për përhapjen dhe shpërndarjen e njohurive të pabaza
shkencore si dhe kontrollin e narrativës klimatike në media. Dezinformimi klimatik,
kuptohet si një gënjeshtër e qëllimshme dhe e paramenduar, bazuar në fakte të
paprovuara shkencore. Nje nga pasojat më të rënda të dezinformimit klimatik është
diskretitimi i autoriteteve shkencore te publikut dhe ulja e shkallës së reagimit të
qytetarëve ndaj politikave jo të gjelbra.

Gjatë procesit të komunikimit klimatik, një rol të konsiderueshëm tek
individi ose interpretanti, luajnë edhe njohuritë paraprake shkencore (me
raste, edhe pseudoshkencore) që ai zotëron për ndryshimet klimatike.
Këto njohuri i referohen shkencës së ndryshimeve klimatike dhe pasojave
të tyre. Prej këtej, është e qartë se ka një lidhje të ngushtë mes komunikimit
klimatik dhe nivelit ose shkallës së literacisë klimatike, ndryshe, edukimit
klimatik.
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Edukimi klimatik

Një nga përkufizimet më të thjeshta për literacinë lidhet më përftimin e
kompetencave ose dijeve në një fushë të caktuar. Nga ky këndvështrim,
aftësia për të identifikuar, kuptuar, interpretuar dhe vënë në përdorim
dijet e përftuara në lidhje me ndryshimet klimatike, duke përdorur dhe
median, mund të konsiderohet edukim klimatik.
Edukimi klimatik nuk përfshin vetëm njohuritë e përftuara në lidhje me
ndryshimet klimatike por edhe mënyrat ose praktikat që ndihmojnë në
zbutjen e pasojave të saj, në dobi të mjedisit dhe shoqërisë si e tërë. Rëndësia
e edukimit klimatik jepet në mënyrë të përmbledhur, si vijon:
-

Edukimi klimatik synon që qytetarët të kuptojnë bazat shkencore të
sistemit klimatik të Tokës.
Të arrijnë të kuptojnë informacionin dhe përmbajtjen klimatike të
një produkti shkencor por dhe mediatik.
Të mësojnë se si të komunikojmë në mënyrë përmbajtësore
ndryshimet klimatike.
Të jenë të aftë të marrin vendime të bazuara në informacionin
klimatik dhe të përgjegjshëm për jetën e tyre, shoqërinë dhe mjedisin.
Edukimi klimatik ndikon në rritjen e shkallës së ndërgjegjësimit të
secilit prej nesh në lidhje me drejtësinë dhe pabarazinë klimatike.

Përveçse ekziston një lidhje mes komunikimit klimatik si proces dhe
edukimit klimatik, ajo që nuk duhet harruar është se shkalla e literacisë
klimatike, ndikon në të kuptuarit prej interpretantit (individi) të shkencës
së ndryshimeve klimatike.
Në asnjë rast, si komunikator klimatik, ne nuk duhet të harrojmë se
ekziston një korrelacion me subjektivitetit të interpretantit dhe njohurive
të tij shkencore. Njohja e këtij fakti, na bën të kuptojmë se procesi i
komunikimit të ndryshimeve klimatike duhet të marrë parasysh të paktën
këta dy faktorë. Nga ana tjetër, edukimi klimatik përfshin disa aspekte:

- Udhëzues për specialistët e rinj të komunikimit -
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-

Qëndrimi: qasja pozitive ndaj ndryshimeve klimatike dhe pjesëmarrja
ndikojnë në qëndrimet pro klimatike të dobishme.
Shqetësimi personal: sa më i madh ky shqetësimi se ndryshimet
klimatike prekin jetën tonë, aq më të mëdha gjasat që të angazhohemi
në sjellje pro klimatike të dobishme.
Sjelljet pro klimës: Moshat e reja kanë më shumë gjasa të mbajnë
qëndrime pro klimës duke bërë sjellje p.sh që ulin gjurmën e karbonit
Agjentë të ndryshimit: Po ashtu, të rinjtë kanë më shumë gjasa të
realizojnë edukimin klimatik tek prindërit e tyre dhe më të rriturit
përmes komunkimit klimatik.
Njohuritë: Si pohuam, edukimi klimatik, ka në themel dijet ose
njohuritë në lidhje me ndryshimet klimatike dhe pasojat e tyre.

Tashmë është e qartë se informacioni klimatik nuk rezonon në mendjen e dikujt
(interpretantit), që ka një qëndrim personal kundër ndodhjes së ndryshimeve
klimatike apo nuk gëzon njohuritë e duhura shkencore klimatike. Arsyeja
është e thjeshtë: informacioni klimatik gjatë procesit të komunikimit, pëson
një riorganizim dhe përzgjedhje të njëkohshme prej vetë interpretantit. Si
shpjeguam, ky proces i dyfishtë i detyrohet subjektiviteti (përvojave, besimeve,
vlerave) dhe shkallës së literacisë klimatike të interpretantit.

Opinioni publik dhe realiteti klimatik

Megjithë përpjekjet për krijimin e konfuzionit mbi realitetin klimatik, në
opinionin publik në vitet e fundit vërehet një rritje e shqetësimit për pasojat
e krizës klimatike. Arsyet janë të lidhura
me rritjen e nivelit të njohurive shkencore
Procesi i komunikimit klimatik duhet të
klimatike dhe shkallës së ndërgjegjësimit,
marrë parasysh disa faktorë dhe përfshin
disa aspekte
pasojat e krizës që publiku sa vjen e po i
përjeton më egër por më e rëndësishmja,
ndikimi i mbulimit mediatik sa vjen e më shumë i krizës klimatike.
Në mënyrë të përmbledhur, faktorët që ndikojnë opinionin publik ku
përfshihen perceptimet për ndodhjen e krizës klimatike, besimet dhe
shqetësimet që shpërfaqen për këtë krizë janë:
20
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-

Ndodhja e ngjarjeve që lidhen, amplifikohen ose shkaktohen prej
ndryshimeve klimatike (p.sh valët e të nxehtit, përmbytjet e mëdha
etj).
Aksesi i publikut tek informacioni i bazuar në kërkime mirëfilli
shkencore
Mbulimi mediatik i ndryshimeve klimatike
Advokimi në dobi të zbutjes së pasojave të ndryshimeve klimatike
Polarizimi politik për çështjet e klimës: pro dhe kundër

Shumë raporte ndërkombëtare vënë në dukje faktin se ekziston një
shqetësim i madh tek publiku lidhur me realitetin, pasojat por dhe
perspektivën e politikave klimatike. Në Evropë dhe SHBA janë realizuar
vëzhgime të opinionit publik që kishin si synim njohjen e shkallës së
këtyre shqetësimeve, duke marrë në konsideratë njohuritë, besimet dhe
qëndrimet e publikut lidhur me to.
Një raport që synonte të njihte opinionin ndërkombëtar për ndryshimet
klimatike mori në konsideratë reagimet e 108,946 përdoruesve aktivë
mujorë të Facebook-ut në 192 shtete, në periudhën 25 mars-14 prill 2022.
Do të përqëndrohemi në Evropë. Nga vëzhgimi rezultoi se finlandezët
(92%) dhe hungarezët (90%) pohonin se zotëronin “shumë” ose në një
“masë të konsiderueshme” njohuri për shkencën klimatike.
Gjithashtu, krahasuar me të anketuarit e tjerë, hungarezët (96%) dhe
portugezët (95%) pohonin se ndryshimet klimatike po ndodhnin. Në
Evropë, portugezët (93%) shprehën “shumë shqetësim” për ndodhjen e
ndryshimeve klimatike. Ndërkaq, spanjollët (65%) dhe suedezët (61%)
kishin më shumë gjasa të pohonin se ndryshimet klimatike i detyrohen
aktiviteteve të njeriut (p.sh përdorimi i karburanteve fosile). Ndërkaq,
të anketuarit në Suedi, Gjermani dhe Finlandë raportuan se dëgjonin në
media për ndryshimet klimatike të paktën një herë në javë.
Për sa i përket Kosovës, rezultoi se 47% e kosovarëve pohuan se ndryshimet
klimatike nuk duhet të përbëjnë shqetësim prioritar për qeverinë e tyre.
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Përtej oqeanit, në SHBA, shqetësimet për krizën klimatike janë rritur. Në
një vëzhgim të realizuar së fundmi, rreth 42% e amerikanëve mendojnë
se kriza klimatike duhet të jetë një problem prioritar për administratën e
presidentit aktual amerikan, Xho Bajden. Më së shumit, këtë mendim e
kanë të rinjtë dhe individët që identifikohen si të pavarur dhe demokratë.
Konkretisht, 42% e të rinjve (mosha 30-40 vjeç) dhe 65% e demokratëve/
të pavarur (në krahasim me 9% në rradhët e republikanëve).
Ndërkaq, fajtorin kryesor për realitetin klimatik, rreth ¾ e amerikanëve ia
atribuojnë më së shumti aktivitetit njerëzor (djegia e karburanteve fosile)
ndërsa 29% pohojnë “disi”. Megjithëse 56% e amerikanëve mendojnë
se politikat në dobi të mjedisit janë të mira për mjedisin, ata shprehen
dyshimtarë në lidhje me efektin e këtyre politikave pro mjedisore në
ekonomi.
Një moment me vlerë për tu vënë në dukje në vëzhgimin e realizuar mbi
ndryshimet klimatike në popullatën amerikane, është ndarja e fortë mes
demokratëve dhe republikanëve. Thënë ndryshe, ekziston një polarizim
politik në lidhje me perceptimet, besimet dhe qëndrimet e publikut
amerikan. Përsa i përket advokimit në çështjet e klimës, rreth ¾ e
amerikanëve shprehen pro që shteti i tyre të jetë pjesë aktive e përpjekeve
ndërkombëtare në dobi të reduktimit të pasojave të krziës klimatike në
mjedis dhe shoqëritë njerëzore.
Gjithashtu, 33% e amerikanëve pohojnë se dëgjojnë në media për
ndryshimet klimatike të paktën një herë në jave dhe 66% një herë në muaj
ose me pak.
Nga një raport ku u analizuan rreth 23 shtete në Evropë (përfshirë Rusinë
dhe Izraelin) gjatë viteve 2016-2017 me individë që i përkisnin moshës
mbi 15 vjeç, rezultoi se rreth 92% e të anketuarëve janë dakort mbi faktin
se ndryshimet klimatike po ndodhin dhe shkaktohen prej aktiviteteve
të njeriut. Vetëm 9% e tyre pohuan se ato i detyrohen cikleve natyrore.
Ndërkaq, vetëm në katër vende, të anketuarit shfaqën skepticizëm në
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masën mbi 10% mbi realitetin e ndodhjes së ndryshimeve klimatike. Ato
ishin Rusia (18%), Izraeli (14%) Lituania (11%) dhe Republika Çeke
(11%).  

Burimi: Scott Book/Shutterstock.com

Një veçori interesante e këtij raporti
lidhet me faktin se evropianët jugorë
Në të ardhmen, ndryshimet klimatike do
të prekin fuqishëm Ballkanin, shëndetin e
shfaqin më shumë shqetësim lidhur
popullatës, sigurinë dhe ajrin
me pasojat e ndryshimeve klimatike.
Ndërkaq, individët që jetonin në shtetet
e ish bllokut komunist shfaqën më pak shqetësim nga të gjithë vendet
(Shqipëria nuk është përfshirë në studim).  
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Ndërkaq, sipas një vëzhgimi të kryer në 27 vende në Evropë gjatë vitit 2021,
ku ishin përfshirë disa vende nga Ballkani (Kroacia, Sllovenia, Greqia,
Rumania dhe Bullgaria) rezultoi se 93% e të anketuarëve i konsideronin
ndryshimet klimatike si një problem serioz dhe 78% si problem tejet
serioz krahasuar me vitin 2017, ku rreth 73% e ballkanasve i konsideronin
ndryshimet klimatike si problem.
Duket se ballkanasit shfaqen të ndërgjegjësuar dhe ky fakt, mund të
shpjegohet me ndodhjen sa vjen e më të shpeshtë të ngjarjeve klimatike në
rajonin tonë. Prekja dhe pasojat e realitetit klimatik mund të jetë faktori
kryesor për këtë shqetësim. Dhe kanë të drejtë. Në të ardhmen, ndryshimet
klimatike do të prekin fuqishëm Ballkanin. Ato do të përfshijnë shëndetin
e popullatës, cilësinë e sigurisë dhe të ajrit. Sektorët që do të vuajnë më
shumë pasojat e krizës klimatike në Ballkan janë:
-

Bujqësia (do të ulen të korrat, do të ketë erozion të tokës, degradim
të saj etj).
Pyjetaria (degradimi i zonave pyjore, zhdukje e taksoneve, llojeve të
ndryshme etj).
Burimet ujore (ndotje e burimeve ujore, humbje e tyre etj).
Shëndeti i popullatës (rritja dhe shpeshtia e ndodhjes së valëve të të
nxehtit, përhapja e vektorëve të sëmundjeve të ndryshme etj).

Në vijim, fokusi i veprimtarive klimatike për komunikatorët klimatikë,
lipset të marrë në konsideratë edhe shqetësimet e shkencëtarëve për
pasojat e krizës klimatike në këtë rajon. Por dhe çështje apo fusha të tjera.
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5.Fokusi i komunikimit klimatik
Ndërmarrja e projekteve, lëvizjeve apo veprimtarive që synojnë
përmirësimin e situatës klimatike kërkon para së gjithash të jemi sa më
konkretë dhe sa më pranë realitetit.
Ligjërimi publik në këtë fushë, shpesh është
Ligjërimi publik në këtë fushë, shpesh
i përgjithshëm, i globalizuar dhe deri diku
është i përgjithshëm, i globalizuar
edhe abstrakt. Duket ngandonjëherë sikur
dhe deri diku edhe abstrakt. Duket
flitet për çështje alienësh dhe jo për çështje
ngandonjëherë sikur flitet për çështje
tokësorësh.
alienësh dhe jo për çështje tokësorësh.
Duke mos e lidhur ndryshimin klimatik me terrenin e jetës së përditshme,
me efektet e prekshme dhe të verifikuara në një komunitet konkret, ky lloj
ligjërimi nuk i nxit sa duhet njerëzit që të marrin pjesë, të përfshihen dhe
të ushtrojnë ndikimin e tyre.
Për të kapërcyer këtë situatë, është e domosdoshme që në veprimtarinë tonë
të udhëhiqemi nga një fokus i qartë, i afërt dhe i prekshëm. Cila janë disa
nga çështjet apo fushat konkrete në të cilat mund të përqendrohet fokusi i
veprimtarive klimatike? Le të përmendim disa më kryesoret, për të parë se
sa afër nesh janë pasojat por edhe mundësitë për të ndikuar në këtë fushë:
Katastrofat natyrore: Përmbytjet apokaliptike apo me pasoja të mëdha,
thatësirat e tejzgjatura, tornadot dhe tufanet, rrëshqitjet masive të dherave,
zjarret shkrumbues, etj., po kthehen në dukuri të përvitshme në çdo vend
të globit. Ato mund të na prekin ne, të afërmit tanë apo bashkëqytetarët
me të cilët kemi ndërtuar komunitetin tonë të marrëdhënieve.
Pakësimi i rezervave të ujit: Alarmi i dhënë në nivel global, është i
prekshëm edhe në nivel lokal. Fare pranë nesh mund të shohim burime
ujore mijëravjeçare që thahen, lumenj që shterojnë apo që shndërrohen në
përrenj dhe liqene që zhduken dalëngadalë.
Shpyllëzimet pa kriter: Rasti shqiptar është ndoshta nga më të trishtët
në këtë drejtim. Në rreth 30 vitet e tranzicionit, është prerë ilegalisht dhe
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barbarisht më shumë se tre të katërtat e rezervave pyjore të vendit, e cila
ishte krijuar prej shekujsh.

Burimi: ISTO

Erozioni dhe pakësimi i sipërfaqes së tokës pjellore: Etja për fitime
të shpejta ka bërë që ndërtuesit në Shqipëri të shkatërrojnë shtratin e
lumenjve duke marrë nga aty rezervat e inerteve dhe duke bërë që uji të
dalë nga shtrati i vet shekullor dhe të shkaktojë erozion të paparë. Kjo sjell
nga njëra anë pakësimin e tokave produktive dhe nga ana tjetër lehtësimin
e përmbytjeve të tyre.
Pakësimi i rezervave ushqimore: Ndryshimet klimatike, duke varfëruar
ekosistemin, po sjellin pakësim të bagëtive dhe gjësë së gjallë, që janë një
nga burimet kryesore të ushqimit për njerëzit. E njejta gjë po ndodh me
rezervat e peshkimit apo ato të agrokulturës.
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Risqet reale për shëndetin: Krahas humbjes së jetëve në raste katastrofash
natyrore, ndryshimet klimatike po ndikojnë në përhapjen e sëmundjeve
që lidhen shpesh me temperaturat e larta dhe të pazakonta të ajrit, me
lagështirën, etj.
Zhdukja e llojeve: Kjo nuk ndodh vetëm në skajet e globit; po të
vëzhgojmë dhe të studjojmë florën dhe faunën tonë, do të shohim se si ato
po dëmtohen nga viti në vit, duke sjellë edhe zhdukje të llojeve. Numri i
kafshëve të egra që popullonin pyjet tona është ulur ose rrezikon zhdukjen.
Ndotja e ajrit të qyteteve nga mjetet e transportit: Nga një vend pa
automjete private në vitin 1990, Shqipëria sot numëron më shumë se 600
mijë të tilla. Kjo ka krijuar ndër të tjera edhe një ndotje të madhe të ajrit
në qytetet kryesore të vendit. Ndërkohë zëvendësimi i automjeteve me
karburant me ato ekologjike është një process që sapo ka nisur dhe po ecën
me ritme shumë të ngadalta.
Efekti serë: Rritja e sasisë së gazrave të dëmshme që emëtohen në atmosferë
nga industritë e mëdha, ka sjellë dukurinë shqetësuese të ngrohjes globale,
e cila po rrezikon të ardhmen e planetit dhe të jetës në tokë. Kjo ngrohje
ka sjellë edhe rritjen e nivelit të oqeaneve dhe të deteve si dhe rritje të
temperaturave.
Pakësimi i burimeve të energjisë: Këmbanën e alarmit për këtë pakësim
po e ndjejmë sidomos në vitet e fundit. Rënia e nivelit të ujit në lumenj,
pakëson prodhimin e energjisë nga hidrocentralet që janë burimi kryesor
i energjisë elektrike për Shqipërinë. Ndërkohë energjia e gjelbër apo ajo e
rinovueshme, ende nuk po gjen vendin e duhur.
Pasojat demografike: Zhvendosja e popullsisë është një nga pasojat
demografike që lidhet me ndryshimet klimatike. Braktisja e mjaft
territoreve apo vendeve po prek tashmë masivisht edhe Shqipërinë dhe
pasojat e ndryshimeve klimatike luajnë rol. Të ashtuquajturit emigrantë
klimatikë, që lënë vendin e tyre si pasojë e thatësirave, përmbytjeve apo
zvogëlimit të prodhimit bujqësor janë një realitet i gjithëpranuar social
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por fatkeqësisht, ende jo ligjor. Shekulli ynë konsiderohet edhe shekulli i
migrimit klimatik.

Photo: PHEISAL OMAR 2019

Rritja e varfërisë dhe rënia e të ardhurave: Rritja e kostos dhe e çmimeve
të produkteve ushqimore, energjisë dhe mjeteve të tjera të jetesës për shkak
të ndryshimeve klimatike, natyrisht çon në pakësim të të ardhurave dhe në
rritjen e varfërisë për një numër shumë të madh familjesh
Siç e shohin edhe nga lista e mësipërme, problemet që lidhen me
ndryshimet klimatike janë konkrete, janë afër nesh dhe janë të prekshme.
Nga ana tjetër ato mund dhe duhet të nxisin inisiativat e të rinjve dhe të
gjithë shoqërisë civile për të ushtruar presion për ndryshimin e situatës.
28
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6. Strategjia e komunikimit
klimatik
Çdo lëvizje apo komunikim për kauza të rëndësishme siç është kauza e
ndryshimeve klimatike, ka nevojë të drejtohet nga një strategji me objektiva
të qartë dhe të matshëm, në mënyrë që të prodhojë sa më shumë rezultat
dhe të sjellë përmirësime të dukshme në komunitet, mjedis apo ekonomi.
Komunikimi ka qenë dhe mbetet një faktor i rëndësishëm për suksesin e
çdo projekti. Një strategji komunikimi mund të ndihmojë në sigurimin
e informacionit që duhet të komunikohet, në rritjen e ndërgjegjësimit,
inkurajimin e veprimeve, ndërtimin e konsensusit, promovimin e
pjesëmarrjes së komunitetit dhe përfundimisht ndryshimin e sjelljes.
Mund të kontribuojë gjithashtu edhe në identifikimin e shqetësimeve që
mund të ngrihen dhe të sigurohet që të arrihet audienca e duhur.
Horizont: Balanconi historitë e ndryshimeve
klimatike me informacionin shkencor.

Kurdoherë që është e mundur, komunikatorët duhet të shmangin përdorimin e
zhargonit, të termave të ndërlikuara shkencore apo të akronimeve. Në vend të kësaj,
duhet të përdoren fjalë që kanë kuptim për audiencën.
Ndonjëherë vetëm një term shkencor është i mjaftueshëm për të kuptuar një çështje.
Në këtë rast, është e rëndësishme që të përkufizohet tërësisht termi për audiencën.
Sidoqoftë, komunikatorët duhet të kenë parasysh se bashkimi i shumë termave dhe
akronimeve shkencore mund të bëjë që audienca të shpenzojë kohën dhe energjinë e
vet mendore duke deshifruar fjalorin në vend që të përvetësojë idenë e përgjithshme.
Burimi: https://empower.agency/how-to-effectively-communicate-about-climate-change/

Hartimi i strategjisë së komunikimit është hapi i dytë i rëndësishëm që vjen
pas zgjedhjes apo përcaktimit të fokusit të projektit apo veprimtarisë suaj
klimatike. Në këtë strategji ju duhet të përcaktoni aksionet komunikative
kryesore që duhet të ndërmerrni, si më poshtë:
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Përcaktoni objektivat e përgjithshëm dhe specifikë të komunikimit
Identifikoni mesazhet kyçe që do të përcillen
Identifikoni aktorët, partnerët dhe palët e interesuara që mund të
kontribuojnë
Përcaktoni qartë audiencën së cilës do t’i drejtoheni
Zgjidhni dhe përdorni me sukses kanalet e komunikimit klimatik
Aplikoni produktet dhe formatet më efektive të komunikimit
klimatik

6.1 Përcaktoni objektivat e pëgjithshëm dhe specifikë të
komunikimit
Objektivat e komunikimit klimatik mund të jenë të karakterit të
përgjithshëm ose me natyrë specifike. Objektivat e përgjithshme synojnë
arritjen e rezultateve të tilla madhore si:
-

Rritja e shkallës së ndërgjegjësimit të njerëzve në përgjithësi dhe të
rinjve në veçanti për çështjen e ndryshimeve klimatike
Ndryshimi i sjelljes dhe të mentalitetit të njerëzve në raport me këto
probleme
Rritja e nivelit të informimit të publikut në këtë fushë
Nxitja e krijimit të fondeve, kapaciteteve dhe strukturave që pritet të
ndërmarrin aksione konkrete për përmirësimin e situatës
Nxitja dhe fuqizimi i pjesëmarrjes së qytetarëve
Hapja e vendeve të reja të punës dhe krijimi i burimeve të reja të të
ardhurave
Ndërmarrja e inisiativave për ndryshime ligjore
Rritja e financimit për punën kërkimore dhe studimore në këtë
fushë, etj.

Ndërkohë fushatat e komunikimit klimatik, në varësi të objektit të punës,
mund të udhëhiqen edhe nga objektiva specifikë, si për shembull, pakësimi
i prerjes së drurëve pyjorë dhe shtimi i mbjelljeve të reja; ndalimi i guroreve
dhe i pikave të inerteve në brigjet e lumenjve; kufizimi i përdorimit
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të makinave dhe nxitja e qytetarëve për të përdorur mjete transporti
ekologjike, dhe shumë të tjera si këto.

6.2	Identifikoni mesazhet kyçe të komunikimit
Rritja e ndjeshmërisë dhe e ndërgjegjësimit për çështjen e ndryshimeve
klimatike nuk mund të arrihet pa mesazhe të drejtpërdrejta, të qarta, të
përmbledhura dhe amplifikuese. Në një komunikim klimatik, këto mesazhe
duhet të përcjellin qartë urgjencën e problemit, domosdoshmërinë e
informimit, përfshirjes dhe ndërhyrjes si dhe perspektivën e tij. Më poshtë
po paraqesim në formën e sloganeve disa nga mesazhet kyçe që duhen
adresuar tek publiku i gjerë dhe sidomos në radhët e të rinjve:

Po ndodh tani. Le të veprojmë sot, pasi nesër do të jetë shumë
vonë!
Për fat të keq, problemet që lidhen me klimën zenë shumë pak vend
në agjendën e komunikimit publik. Një nga justifikimet është se këto
probleme nuk janë akute dhe pasojat e tyre nuk janë të prekshme aktualisht
nga njerëzit. Por kjo nuk është aspak e
vërtetë. Problemi është mëse akut dhe
Rritja e ndjeshmërisë dhe e ndërgjegjësimit
pasojat janë gjithnjë e më të pranishme
për çështjen e ndryshimeve klimatike
në jetën e njerëzve edhe në momentin që
nuk mund të arrihet pa mesazhe të
drejtpërdrejta, të qarta, të përmbledhura
jetojmë. Komunikimi klimatik synon të
dhe amplifikuese.
bindë njerëzit që të ndërmarrin veprime
klimatike tani, jo nesër.
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Nuk ka viktima? Shikoni më larg dhe do ta shihni edhe veten
tuaj mes viktimave

Në diskursin mohues të ndryshimeve klimatike, shpesh përdoret
argumenti se këto ndyshime nuk janë në ato nivele sa që të rrezikojnë jetën
e njeriut. Por statistikat flasin ndryshe. Ato e vrasin përditë nga pak jetën
njerëzore, saqë potencialisht çdokush mund të diagnostifikohet një ditë si
viktimë e tyre.

Po ndodh larg jush? Shikoni afër dhe do të dalloni pasojat
rreth e qark

Në perceptimin e përditshëm të shumë njerëzve, pasojat e ndryshimeve
klimatike shihen si diçka e largët, që ndodh diku në Polin e Veriut apo të
Jugut apo në vendet me industri të zhvilluar që emëtojnë në hapësirë sasi të
jashtëzakonshme gazrash. Kjo ndodh edhe për faktin se kur ka katastrofa
(të cilat mund të ndodhin në çdo vend, pa përjashtim) mediat raportojnë
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vetëm për pasojat, dhe aspak për shkaqet e tyre, të cilat në fakt gjenden në
çdo mjedis, larg dhe afër nesh.

Dëme të vogla? Kurrsesi! Ndryshimet klimatike prekin
thelbin e ekzistencës sonë: jetën, shëndetin, mjedisin dhe
ekonominë.

Kundërshtarët e masave ndaj ndryshimeve klimatike, të cilët janë kryesisht
përfaqësues të bizneseve të mëdha që i shkaktojnë ato apo lobues të tyre,
justifikohen jo rrallë me argumentin se dëmet që shkaktojnë industritë
e tyre janë shumë të vogla krahasuar me dobinë që këto industri sjellin
për njerëzimin. Por studimet shkencore kanë provuar se ndryshimet
klimatike prekin thelbin e ekzistencës sonë: jetën, shëndetin, mjedisin dhe
ekonominë.

Nuk i kuptoni? Merrni pjesë dhe informohuni për të mos
vuajtur pasojat e padijes apo të mosinformimit

Shpesh komunikimi për ndryshimet klimatike është abstrakt, me
terminologji të panjohur për shumicën e popullsisë dhe me mesazhe
të tërthorta. Njëherësh, në sistemin shkollor, njohuritë për klimën janë
shumë të pakta, duke bërë që publiku i shumë vendeve të botës, dhe ai
shqiptar gjithashtu, të jetë pak ose aspak i informuar. Komunikimi
klimatik nxit njerëzit që të marrin pjesë në çdo lloj eventi që lidhet me
këtë fushë si dhe të informohen gjithnjë e më shumë për t’iu përshtatur
ndryshimeve klimatike dhe për t’u mbrojtur prej pasojave të tyre.

Nuk është vetëm problem i shkencëtarëve, është problem i të
gjithëve!

Deri dy dekada më parë, ndryshimet klimatike, kanë qenë pjesë vetëm e
diskursit shkencor. Ato pothuajse kanë munguar në komunikimin politik
apo mediatik si dhe në debatin publik në përgjithësi. Organizatat e shoqërisë
civile, deri vonë nuk i kanë patur në agjendën e tyre këto probleme. Por
zhvillimet e dekadës së fundit kanë provuar se ndryshimet klimatike nuk
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janë problem vetëm i shkencëtarëve. Për nga rreziku dhe pasojat, ato janë
dhe duhet të jenë problem i të gjithëve. Ky është një mesazh i rëndësishëm
që duhet të përcillet nga fushatat e komunikimit klimatik.

6.3 Identifikoni partnerët dhe palët e interesuara që
mund të kontribuojnë
Kërkimi dhe gjetja e partnerëve përbën një hap të rëndësishëm për suksesin
e një projekti apo veprimtarie të lidhur me klimën. Përveç komunikatorëve
dhe veprimtarëve të rinj të kësaj kauze, ekzistojnë edhe individë apo
organizata të cilat kanë përvojë apo janë specializuar në drejtime specifike
si dhe palë të interesuara për përmirësim dhe ndryshim. Partneriteti me ta,
jo vetëm i shton shanset për sukses, por ndihmon në krijimin e një aleance
sa më të gjerë për çështjet që lidhen me ndryshimet klimatike. Cilët mund
të ishin partnerët kryesorë në një projekt apo lëvizje të kësaj fushe?
Horizont: Përdorni lajmësit e besuar!

Shpjegimi shkencor i ndryshimeve të klimës është kompleks, por lajmësit e duhur mund ta bëjnë audiencën
që të angazhohet. Si një krijues i vendosur i përmbajtjes, ju tashmë mund të jeni edhe një lajmës i besuar për
audiencën tuaj. Nëse ju duhen lajmës të tjerë, sillni ndërmend shkencëtarët e respektuar (artikujt e të cilëve u
referohen revistave shkencore të rishikuara nga bashkëmoshatarët ose studimet e kryera nga institucione me
reputacion kërkimor ose universitete), specialistët e motit apo mjekët; ata janë të besueshëm gjerësisht. Shpesh
komunikimet më me ndikim të krizës klimatike vijnë edhe nga “njerëz si ne” që preken dhe kujdesen.
Burimi: United Nations: Communicating on Climate Change

Individë dhe organizata rinore: Si komunikatorë të rinj, natyrisht
kërkimin e parë për partnerë do të duhet ta bëni në mesin e veprimtarëve
të rinj të shoqërisë civile dhe të politikës, në organizatat e studentëve,
nxënësve apo të rinjve që kanë emër, përvojë dhe kontribut të njohur, në
radhët e ndikuesve (influencers) tek grupmoshat e reja apo të artistëve të
rinj të mirënjohur, etj.
Organizata të shoqërisë civile: OJF-të e ndryshme në vend, unionet apo
shoqatat, përfshi këtu edhe ato për mbrojtjen e të drejtave të njeriut apo
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për barazinë gjinore kanë potencial të madh në formësimin dhe ndikimin
e opinionit publik. Ato janë pranë njerëzve dhe mund të plotësojnë
përpjekjet e organizatës suaj duke i dhënë zë dhe duke rritur vizibilitetin
e mesazheve dhe të projekteve tuaja përmes rrjetit apo rrjeteve të gjera që
kanë ndërtuar. Duke qenë aktorë potencialë të ndryshimit, ato mund të
pasurojnë komunikimin tuaj me ide dhe propozime inovatore.
Mediat: Mediat kanë qenë dhe mbeten partnerë të rëndësishëm për të
ndërtuar dhe gjetur mbështetje masive si dhe për të promovuar punën e
bërë. Ato mund të përdoren jo vetëm si kanal përcjelljeje i mesazheve tuaja
tek audienca, por edhe si aktorë të fuqishëm të opinionit publik. Ju mund
të ftoni apo përfshini jo vetëm organizatat mediatike por edhe reporterë,
gazetarë, redaktorë, kameramanë, fotografë, skenaristë, specialistë të
multimedias, studentë të gazetarisë, specialistë të marrëdhënieve publike,
etj. për të ushtruar ndikimin e tyre në përmirësimin e situates.
Institucione qeveritare apo publike të fushës: Pavarësisht indiferencës,
mos-reagimit apo rezistencës së qeverive të ndryshme, brenda strukturës
së tyre administrative ka edhe sektorë apo departamente që janë ngarkuar
të merren me politikat apo me veprimin konkret në fushën e përshtatjes
apo të përballjes me pasojat e ndryshimeve klimatike. Në zyrat e tyre
janë punësuar edhe specialistë apo drejtues të zotë të cilët me argumenta
profesionalë mund të bindin shefat e ekzekutivit për nevojën e ndërhyrjes
dhe të aksionit konkret. Specialistë apo drejtues të tillë gjenden edhe në
zyrat e pushtetit lokal.
Shkencëtarë apo specialistë të fushës: Në komunikimin publik, zëri i
specialistit dëgjohet shumë më shumë se sa ai i gjithologëve apo analistëve
që flasin në përgjithësi, pa patur njohuritë specifike të fushës. Fjala e
shkencëtarëve mund të përballojë apo të diskretitojë gjithë armatën
e specialistëve të marrëdhënieve publike të politikës, qeverisë apo të
kompanive të mëdha të industrisë kur bëhet fjala për të argumentuar
nevojën e ndryshimit dhe ndërhyrjes. Kësisoj, përfshirja e tyre, e rrit
dukshëm efektivitetin e fushatës suaj të komunikimit.
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Individë të famshëm apo të
mirënjohur:
Artistë,
shkrimtarë,
sportistë, intelektualë të njohur, liderë
të komuniteteve të ndryshme, etj., me
popullaritetin, prestigjin dhe respektin
që gëzojnë në popull, ofrojnë një shkallë
besueshmërie të lartë dhe mund të kenë ndikim shumë të madh në publik.
Angazhimi dhe partneriteti me ta, përbën një rezervë të çmuar për arritjen
e objektivave.
Në komunikimin publik, zëri i specialistit
dëgjohet shumë më shumë se sa ai i
gjithologëve apo analistëve që flasin në
përgjithësi, pa patur njohuritë specifike të
fushës.

Parnerët e zhvillimit: Në çdo vend, përfshi këtu edhe Shqipërinë,
asistojnë me praninë dhe aktivitetin e tyre edhe organizata ndërkombëtare
apo donatorë lokalë që kanë në fokus zhvillimin dhe përparimin e vendit
në fusha të caktuara. Ndryshimet klimatike janë ose mund të jenë edhe në
fokusin e politikave të tyre zhvillimore. Partnerët e kësaj kategorie mund
të kontribuojnë për sigurimin e fondeve, për hartimin e politikave si dhe
për implementimin e projekteve.

6.4 Përcaktoni qartë audiencën së cilës i drejtoheni
Përcaktimi dhe njohja e audiencës së cilës do t’i drejtoheni përmes një
fushate komunikimi ka një rëndësi të madhe për suksesin e kësaj fushate.
Udhëzuesit në fushën e komunikimit klimatik japin rekomandime të
rëndësishme për punën që duhet bërë lidhur me përcaktimin e audiencës,
si më poshtë:1
•

Jini të qartë se kë doni të arrini me komunikimin tuaj dhe përpiquni
të kuptoni njohuritë dhe vlerat e audiencës së synuar përpara se
të nisni fushata komunikimi. Përdorni kornizën dhe gjuhën e
komunikimit që do të rezonojë me audiencat e synuara dhe që do të
zhvillojë kuptimin dhe kontributin e tyre për këtë çështje.

1

Burimi:https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Communicating%20
climate%20change_Insights%20from%20CDKNs%20experience.pdf, faqe 4,
Aksesuar shtator 2022
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•
•
•

Segmentoni audiencën dhe përshtatni komunikimet sipas
shqetësimeve dhe nevojave të tyre specifike, aty ku është e
përshtatshme.
Punoni për të identifikuar se cilët janë ‘lajmëtarët’ më të mirë për
përmbajtjen tuaj: kush ka më shumë gjasa të tërheqë vëmendjen e
audiencës tuaj të synuar?
Kërkoni shpesh komente nga audienca dhe rishikoni dhe përditësoni
mesazhet, përmbajtjen dhe angazhimin për t’u përmirësuar kur gjërat
nuk po funksionojnë mirë.

Përzgjedhja e audiencës së targetuar varet nga objekti apo fokusi i
projektit. Gjithsesi, në një paraqitje të përgjithshme audiencat e synuara të
komunikimit klimatik mund të jenë:
Individët apo komunitetet e prekura drejtpërdrejt nga pasojat e
ndryshimeve klimatike: Është e natyrshme që veprimtaritë e komunikimit
klimatik në radhë të parë t’iu drejtohen individëve apo komuniteteve të
prekura drejtpërdrejt nga pasojat e ndryshimeve klimatike, duke synuar
ndërgjegjësimin, përfshirjen dhe mobilizimin e tyre. Informimi sa më i
plotë i tyre është hapi i parë që duhet ndërmarrë, në mënyrë që vendimmarrja e tyre përfshirëse të jetë një vendim-marrje e informuar. Më tej
duhet të synohet nxitja dhe aktivizimi i kësaj kategorie të audiencës, për të
masivizuar problemin dhe për ta kthyer çështjen në një kauzë të të gjithëve.
Veprimtarët, njerëzit e angazhuar dhe palët e interesuara: Në mesin e
shoqërisë ka mjaft individë që janë të angazhuar në betejën me sfidat
klimatike, ashtu siç ka edhe palë të interesuara të cilat përfitojnë nga
përmirësimi i situatës. Kjo kategori e audiencës së targetuar shihet si aleate
e kauzave klimatike, për këtë arsye ajo duhet të jetë domosdoshmërisht në
fokusin e komunikimit klimatik.
Institucionet qendrore dhe lokale: Duke adresuar këto institucione,
komunikimi klimatik duhet të synojë të bëjë transparencën e punës së
tyre, të paraqesë realitetin siç është, të ekspozojë mungesën e vullnetit
apo të aksionit konkret, ose në rastet kur ka vullnet dhe aksion pozitiv,
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t’i promovojë ato. Qëllimi kryesor është shndërrimi i institucioneve
përkatëse shtetërore nga aktorë pengues në aktorë ndryshimi.
Kompanitë apo bizneset me ndikim tek ndryshimet klimatike: Këtu
duhet të dallojmë kompanitë që janë shkaktare të pasojave të ndryshimeve
klimatike, nga ato që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në ndihmë të
eleminimit të këtyre pasojave, si, p.sh. kompanitë prodhuese të energjisë së
gjelbër apo ato të makinave ekologjike. Ndërkohë, secili vend ka grupin e
vet të kompanive të këtyre kategorive. Kështu, Shqipëria mund të mos ketë
industri të mëdha që emetojnë në sasi shumë të mëdha gazra të dëmshme
në atmosferë por ka mjaft kompani inertesh që kanë shkatërruar shtratin
e lumenjve. Targetimi i të dyja kategorive të këtyre bizneseve në fushatat e
komunikimit klimatik, shërben si thirrje për to për të ndikuar pozitivisht
në përmirësimin e situatës.
Grupmoshat e reja: Si komunikatorë të rinj në fushën e komunikimit
klimatik, një nga misionet tuaja duhet të jetë përfshirja gjithnjë e më e
madhe e të rinjve në lëvizjet apo veprimtaritë që synojnë eliminimin e
pasojave të ndryshimeve klimatike. Brezat e rinj dhe sidomos studentët e
universiteteve në Shqipëri janë forca më aktive për ndryshim, që dallohet
për një nerv të ndjeshëm reagues ndaj problemeve me të cilat përballet
shoqëria. Ata janë të parët që përqafojnë të renë në të gjitha aspektet
dhe dimensionet e saj. Duke qenë në prag të daljes në karrierën e jetës,
ata pritet që ta çojnë edhe në institucione frymën e reagimit për masat që
duhen marrë ndaj pasojave të ndryshimeve klimatike dhe si dhe të bëjnë
advokaci për përmirësime apo ndryshime në sistem.
Publiku i gjerë: Ndryshimet klimatike prekin në një mënyrë ose tjetrën
jetën e çdo njeriu. Kësisoj të gjithë pjestarët e publikut të gjerë mund
të përbëjnë audiencën e targetuar në
Brezat e rinj dhe sidomos studentët e
fushatat e komunikimit klimatik.
universiteteve në Shqipëri janë forca më
Natyrisht, publikut të gjerë i drejtohemi
aktive për ndryshim, që dallohet për një nerv
më shumë për aspekte apo problematika
të ndjeshëm reagues ndaj problemeve me të
cilat përballet shoqëria.
nacionale, me ndikim dhe efekt në të
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gjithë popullsinë, dhe më pak për aspekte apo problematika të lokalizuara
apo të kufizuara territorialisht.

6.5 Zgjidhni dhe përdorni me sukses kanalet e
komunikimit
Arritja e audiencës së synuar bëhet e mundur vetëm përmes kanaleve
efektive dhe të fuqishme të komunikimit masiv apo ndërpersonal. Këto
kanale luajnë një rol të pazëvendësueshëm në rritjen e vizibilitetit të një
projekti dhe në përcjelljen e mesazheve të tij në një audiencë sa më të gjerë.
Kur bëhet fjalë për publikun shqiptar, është faktuar se aktualisht televizioni
është mediumi më i përdorur prej tyre. Por në rastin e grupmoshave të reja,
prioritet kanë mediat online dhe rrjetet sociale të cilat aktualisht përdoren
më shumë se televizioni nga kjo grupmoshë. Më poshtë janë kanalet e
komunikimit që mund të përdoren efektivisht për të shpërndarë mesazhet
e komunikimit klimatik në publikun e gjerë apo në publikun e synuar.
Televizioni: TV është një medium me mundësi të gjera për arritjen e
audiencave dhe përcjelljen e mesazheve, duke ofruar informacion tek
të gjitha grupet shoqërore, pavarësisht nga lokalizimi, niveli i arsimimit
apo statusi social. Kanalet televizive në Shqipëri mund të përdoren si për
fushata kombëtare edhe për fushata lokale komunikimi. Në mesin e tyre
dominojnë kanalet kombëtare, të cilat për hir të së vërtetës duhet thënë se
zotërojnë edhe publikun lokal.
Radio: Radioja mund të përdoret efektivisht për të arritur audiencën
në zonat rurale ku jeton aktualisht një e treta e popullsisë së Shqipërisë,
audiencën në udhëtim si dhe audiencat specifike të lidhura me programet
radiofonike. Ky medium ka kapacitete që të kapërcejë më mirë se mediumet
e tjerë barrierat e distancave apo ato që lidhen me nivelin e edukimit
mediatik. Në Shqipëri ekzistojnë një numër i konsiderueshëm radiosh
lokale të cilat mund të përdoren në kuadër të komunikimit klimatik. Disa
programe të tyre, si lajmet shkurt, ato të kategorisë edukativo-argëtuese
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apo reklamat radiofonike mund të ofrojnë hapërsirë për përcjelljen e
mesazheve që lidhen me këtë kauzë.
Shtypi dhe materialet e printuara: Është fakt i njohur se shtypi sot
përdoret më shumë nga publiku i moshës së tretë, por edhe nga nëpunësit
e shtetit. Pas daljes në skenë të internetit ka një rënie drastike të tirazhit të
gazetave. Gjithsesi ato përdoren akoma për të ndikuar në opinionin publik
përmes kolanave editoriale apo të opinionit si dhe përmes intervistave me
specialistë të fushës.
Krahas gazetave, në komunikimin klimatik mund të përdoren edhe
materialet promovuese në letër si fletëpalosjet, broshurat, posterat, etj.
Mediat me bazë internetin: Janë të njohura kapacitetet e mëdha që
ofron interneti dhe komunikimi online për fushatat që lidhen me kauza
të rëndësishme siç është ajo e klimës. Mediat online kanë mundësinë të
përcjellin dhe përhapin informacionin në një kohë shumë më të shpejtë
se mediat tradicionale. Ato e informojnë publikun kurdo dhe kudo që të
ndodhet, duke i shtuar edhe mundësi të mëdha ndërveprimi.
Nga ana tjetër mediat sociale kanë
dhënë prova për ndikim të madh në
publik si dhe ofrojnë kapacitete të
konsiderueshme mobilizuese. Facebook,
Instagram, TikTok, etj., janë dritare
informimi, mobilizimi dhe argëtimi të përdorura gjatë gjithë ditës nga
grupmoshat e reja. Gjithashtu, mediat online përdoren shumë edhe prej
shtresave më të shkolluara dhe më të përditësuara të shoqërisë si dhe nga
nëpunësit e administratës publike apo nga politikanët.
Mediat sociale kanë dhënë prova për
ndikim të madh në publik dhe për kapacitete
të konsiderueshme mobilizuese

Kanalet alternative të komunikimit: Përveç mediave të reja dhe atyre
tradicionale ekzistojnë edhe kanale të tjera komunikimi që mund të
përdoren efektivisht për ndërgjegjësimin apo informimin e grupeve të
caktuara të shoqërisë. Kështu seminaret dhe kurset e trajnimit mund të
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ndihmojnë për të sensibilizuar gazetarët për rëndësinë e përfshirjes së
ndryshimeve klimatike në agjendën e mediave.
Ndërkohë për përcjellje mesazhesh të rëndësishme mund të shfrytëzohen
edhe eventet madhore, koncerte apo aktivitete sportive me publik të gjerë,
etj. Një përhapje kanë edhe organizimet që njihen me emrin Ted Talks,
ku individë apo veprimtarë flasin para turmave për çështjet që lidhen me
klimën. Gjithashtu, përfshirja e individëve të famshëm, e artistëve apo
sportistëve të njohur dhe e personave me ndikim në internet (influencers)
janë kanale të tjera alternative që ofrojnë mundësi jo të vogla. Njëherësh
mund të përdoren edhe kapacitetet e komunikimit ndërpersonal, ku liderë
të komuniteteve apo individë me ndikim mund të angazhohen në takime
kokë më kokë me njerëzit për t’i binduar ata lidhur me rëndësinë e çështjes
së ndryshimeve klimatike.
Kanale të tjera alternative mund të jenë edhe reklamat “outdoor” apo
posterat, mesazhet në mjetet e transportit publik, mesazhet e përcjella
përmes stilizimeve të grafitit, krijimi i aplikacioneve apo databazave,
prodhimi i materialeve të vizibilitetit, si stikerat, bluzet me mesazhe të
stampuara, USB-të me logo, qeset me logo apo slogane, etj.

6.6 Aplikoni produktet dhe formatet më efektive të
komunikimit
Nuk ka dyshim se pjesa vendimtare e një fushate komunikimi është
planifikimi dhe organizimi i veprimtarive si dhe prodhimi i produkteve
komunikative. Këto veprimtari apo produkte bazohen kryesisht në
format dhe formatet që ofrojnë videoja dhe imazhi, audioja, teksti si dhe
hiperteksti i internetit dhe i komunikimit elektronik.

Përdorimi i kapaciteteve të videos dhe të imazhit

“Një fotografi flet sa njëmijë fjalë” - Kjo thënie që vjen nga përvoja ka
marrë një vlerë të shumëfishuar në kohën e sotme. Produktet mediatike
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informative apo komunikative me bazë imazhin janë aktualisht ato që
tërheqin më shumë audiencë apo përdorues krahasuar me tekstin apo
audion. Për këtë arsye, ato duhet të kenë përparësi në planifikimin e një
fushate komunikimi.
Horizont: Komunikoni përmes imazheve dhe
historive reale!

Shumica e njerëzve e kuptojnë botën përmes historive reale dhe imazheve, jo përmes listave të numrave,
deklaratave të probabilitetit ose grafikëve teknikë, prandaj është thelbësore të gjejmë mënyra për ta përkthyer
dhe interpretuar gjuhën teknike që gjendet në raportet shkencore në diçka më tërheqëse. Një artist vizual mund
të kapë konceptin e rritjes së nivelit të detit më mirë se çdo grafikë, dhe gjithashtu të jetë faktikisht i saktë nëse
projeksionet shkencore përdoren për të informuar për punën.
Burimi: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jul/06/12-tools-forcommunicating-climate-change-more-effectively

Disa nga produktet apo veprimtaritë komunikative me bazë imazhin,
qofshin këto në video apo fotografi, mund të jenë:
-

Prodhimi i emisioneve televizive për klimën që kanë në fokus jo
vetëm evidentimin e problemeve por edhe nxjerrjen në pah të
përvojave pozitive
Prodhimi i dokumentarëve informues, ndërgjegjësues dhe
sensibilizues
Pjesëmarrja me debat në emisione apo programe të njohura televizive
të prime-time apo të orareve specifike
Shtimi i lajmeve televizive nga fusha e ndryshimeve klimatike
Nxitja e investigimit televiziv për problemet që lidhen me klimën
Prodhimi dhe transmetimi i reklamave apo spoteve televizive
sensibilizuese dhe/ose promovuese.

Ndërkohë në komunikimin klimatik me bazë imazhin mund të përdoren
edhe një gamë e gjerë produktesh apo veprimtarish që bazohen tek
videoja dhe imazhi në internet. Kjo është e domosdoshme po të kemi
parasysh që informacioni në video apo imazh në internet është aktualisht
ai që konsumohet më shumë prej përdoruesve të internetit. Disa prej
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produkteve apo veprimtarive që mund të kishin sukses për komunikimin
e kësaj fushe janë:
-

Krijimi i video-klipeve apo spoteve të shkurtra promovuese apo
sensibilizuese. (Instagram, TikTok, YouTube)
Prodhimi dhe publikimi i fotoslajdeve apo galerive fotografike
denoncuese (Instagram, Flickr)
Prodhimi dhe publikimi i fotolajmeve nga fusha e klimës (mediat
online, Instagram)
Prodhimi dhe transmetimi i video-investigimeve (mediat online,
rrjetet sociale)
Prodhimi dhe transmetimi i raportimeve multimediale (mediat
online)
Organizimi i konkurseve apo dhënia e çmimeve në fushëm e videos
dhe të fotografisë
Përfshirja e individëve të famshëm apo me ndikim në komunikimin
përmes videos në platformat e mediave sociale (rrjetet sociale)
Krijimi i MEME-ve që stigmatizojnë apo denoncojnë (rrjetet sociale)
Përdorimi i vizualizimit të të dhënavë për të krijuar efekt më të madh
tek publiku (mediat online)
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Materialet me bazë imazhin kanë përdorim jo vetëm në televizion dhe në
internet. Ka të tilla që zenë vend dhe mund të përdoren efektivisht edhe
në mjediset publike. Disa prej tyre mund të ishin vendosja e posterave apo
i billboard-eve në vende të dukshme, përdorimi i reklamuesve elektronikë
që vendosen në buzë të rrugëve, në stacionet e autobuzave apo në vende të
dukshme për të përcjellë mesazhe të rëndësishme, etj.

Përdorimi i kapaciteteve të audios

Materialet apo produktet e komunikimit masiv apo ndërpersonal në audio
kanë arritur të ruajnë një vend në audiencën apo publikun masiv, pavarësish
konkurencës që vjen nga imazhi dhe videoja. Aktualisht produktet apo
veprimtaritë në audio që mund të rekomandoheshin janë:
-

-

Prodhimi i podkasteve të cilat përfaqësojnë një format mjaft të
përdorshëm kohët e fundit. Përmes tyre mund të vinë histori
personale që lidhen me ndryshimet klimatike apo përvoja të
ndryshme nga përballjet me sfidat e kësaj fushe.
Nxitja e shtimit të lajmeve radiofonike që kanë në fokus problemet
dhe sfidat klimatike
Prodhimi i radio-reportazheve me tematikë nga fusha e ndyshimeve
klimatike
Prodhimi dhe transmetimi i reklamave radiofonike sensibilizuese
apo promovuese.

Ndërkohë fjala e folur mund të përdoret me sukses edhe ne veprimtari të
organizuara në mjedise publike, të tilla si:
-

-

44

Ted Talks, të cilat janë organizime në të cilat individë apo veprimtarë
i drejtohen publikut në një shesh apo sallë për t’i përcjellë shqetësimin
apo mesazhet e veta. Mjedise të tilla, si instalacioni “Reja” apo
Amfiteatri në Tiranë, janë mjaft të përshtatshme për organizimin e
tubimeve të këtij lloji
Takimet kokë më kokë të liderëve të komuniteteve apo të personave
me influencë me njerëzit në terren, etj
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Përdorimi i kapaciteteve të tekstit

Pavarësisht pushtetit të imazhit, teksti i shkruar mbetet një medium me
ndikim që ofron produkte dhe formate të ndryshme të komunikimit
klimatik, siç mund të ishin:
-

Prodhimi ose nxitja e prodhimit të lajmeve në tekst që kanë kanë në
fokus klimën
Prodhimi i reportazheve për problemet apo përvojat pozitive
klimatike
Nxitja e botimit të editorialeve, analizave apo investigimeve të shtypit
të shkruar në fushëm e klimës.
Botimi i intervistave me shkencëtarë, specialistë të fushës apo
përfaqësues të institucioneve apo të bizneseve.
Përcjellja e mesazheve në tekst përmes stilizimeve të grafitit
Përdorimi i mjeteve të transportit publik për të afishuar tekste
sloganesh të fuqishme
Afishimi i mesazheve në tekst në spotet elektronike të stadiumeve,
etj.

Përdorimi i kapaciteteve të tjera të internetit dhe të
komunikimit elektronik

Hiperteksti i mjedisit elektronik ofron mundësi të tjera për komunikimin
klimatik. Disa nga veprimtaritë apo produktet që mund të përdoreshin në
këtë fushë janë:
-

Krijimi i aplikacioneve për celularët që lehtësojnë informimin për
problemet e klimës
Krijimi i blogjeve për klimën (rekomandohet platforma Wordpress)
Krijimi i email-newsletters (rekomandohet platforma MailChimp)
Krijimi i databazave për të përmbledhur të dhënat në fushën e klimës
Krijimi i platformave të factchecking në këtë fushë
Krijimi i grupeve apo komuniteteve online në internet dhe në mediat
sociale, etj.

- Udhëzues për specialistët e rinj të komunikimit -
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