Mbjellja e pemëve të reja për qytetin, rrjeti MOSHA jep një shembull të pjesëmarrjes qytetare

Më 28 shkurt dhjetra njerëz të moshuar, aktivistë të disa shoqatave në rrjetin MOSHA në
bashkëpunim me Tiranën, mbollën një numër pemësh në një nga rrugët kryesore të Tiranës.
Bashkia e Tiranës gjatë vitit 2017 ka nisur një nismë për mbjelljen e pemëve të reja dhe për ta bërë
qytetin më të gjelbër. Qyteti dëshiron të arrijë 100 000 pemë të reja të mbjella brenda 2018. Gjatë
një takimi në dhjetor 2017, anëtarët e rrjetit MOSHA propozuan të përdorin pak fonde nga TASIOP
për blerjen e një numri të pemëve të reja dhe mbjelljen e tyre në rrugët e Tiranës, në bashkëpunim
me Bashkinë e Tiranës .
Aktivistët e MOSHA donin t'i tregonin shoqërisë se sa njerëz të moshuar kujdesen për vendin ku ata
jetojnë, për të nxitur imazhin pozitiv të njerëzve të moshuar pjesëmarrës dhe për të dhënë një
shembull simbolik për brezat e rinj që ata mund të investojnë këtu për një të ardhme më të mirë dhe
jo thjesht shikoni mënyrat se si të largoheni nga vendi për një jetë më të mirë diku tjetër në Evropë.
Bashkia e Tiranës përshëndeti iniciativën dhe premtoi se do ta promovojë atë në mesin e grupeve të
tjera. Dr. Reshat Koci nga Shoqata Shqiptare e Gerontologjisë Geriatri, z. Faik Xhani nga Unioni i
Pensionistëve të Shqipërisë dhe Z. Lulezim Mullai nga Bashkimi i Pensionistëve të Moshuar u takuan
me Zëvendës Kryetari i Bashkisë së Tiranës Z. Arber Mazniku për organizimin e aktivitetit. Ata
kërkuan nga Komuna të lejonin ata të mbjellnin pemët në një nga bulevardet kryesore të Tiranës, ku
ndodheshin disa rindërtime. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, z. Erjon Veliaj u informua për nismën dhe
ishte gati të merrte pjesë në veprimtari, por e anulloi atë për shkak të detyrimeve të tjera.
Mbjellja e pemëve u zhvillua në prani të Zëvendës Kryetarit të Bashkisë së Tiranës Z. Mazniku dhe
shumë aktivistë të moshuar nga MOSHA.
Iniciativa duket se ka pasur një jehonë në shoqëri. Vetëm disa javë pas ngjarjes së organizuar nga
MOSHA, Thanas Dhespo, një ish-të burgosur 90 vjeçar dhe gruaja e tij Nika dhuroi një pemë në
qytetin e Tiranës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës përshëndeti veprimin.
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