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Executive Summary 
Unless ‘blind’ development is replaced by risk-informed and climate-smart programming then increased ex-
posure, growing vulnerability and climate change are likely to trigger more frequent, severe and complex disas-
ters in the future. The countries of the Western Balkans cannot afford such a future.

This regional Human Development Report makes the case for the integration of risks and for strategies to 
reduce disaster risks by incorporating the role that people play, both as victims/survivors of disasters and as 
agents of change, within development interventions. This proactive approach can be summarized as reducing 
risks for people and by people. The implications of such a paradigm shift are paramount for the countries of the 
Western Balkans, prone as they are to natural and human made hazards and given their willingness to build on 
the human potential within their societies. It would help countries safeguard existing and future investment, 
protect lives and livelihoods and empower people so that they are able to contribute to risk reduction. This 
approach is not difficult to implement, but it requires new commitments, new knowledge, planning based 
on evidence, new innovative mechanisms and the involvement of people throughout the process. It requires 
knowing what the hazards and risks are, where they occur, how they evolve over time and how they affect the 
vulnerabilities and capacities of people. Such an approach would also bring climate change into the equation as 
an additional layer of uncertainty about the future. In essence, this transformation requires a commitment to 
risk-informed development based on greater knowledge and flexibility than is usually the case. 

The following findings are  an overview of the key messages, facts and recommendations which appear in the 
Western Balkans sub-regional Human Development Report and pertain to Kosovo. Considering that Kosovo 
is not yet recognized by all countries, the internationally recognized (DDR) databases INFORM, EM-DAT and 
(HD) Global HDRs do not include Kosovo indicators. As such, the statistics appearing in this document are 
rather limited, but important to highlight. 

Key messages 

1. People must be placed at the center of disaster risk reduction. At-risk and affected communities can become 
agents of change, and must not be perceived only as potential victims or survivors of disasters. If people are 
empowered especially through investments in their capacities, they are likely to reduce their exposure to risks. 
For example, they can make better decisions about where and how their homes are constructed and about the 
use of natural resources.

2. Broader development planning and action must integrate disaster risk reduction. If development isn’t risk-in-
formed, it won’t be sustainable. All parts of government and the development organizations which support 
them must integrate climate change and disaster-related scenarios and planning into all their programmers 
and actions.

3.When disaster does strike, the impact should be assessed through a human development lens. Disasters re-
sult in loss of life, livelihoods, GDP, and infrastructure, but there is also longer-term loss of human potential 
which is less easily quantified. When children’s schools or day care centers are washed away, or when women 
must care for those affected by the floods and are unable to earn income, there are costs for communities and 
countries which must be counted and provided for.
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1. The strength of an earthquake can be measured by magnitude or intensity. Magnitude is a measure of the physical energy released by an earthquake and is 
commonly measured according to the Richter scale. Intensity is the effect of an earthquake at a particular place on earth’s surface. It is commonly measured by the 
Medvedev–Sponheuer–Karnik scale (also known as the MSK scale) or the Modified Mercalli Intensity scale (MMI).

  Albania 11.930.000 2.857.000 11.825.341 2.847.572 99%  100%
Bosnia and Herzegovina 16.850.000 3.846.000 2.652.397 985.245 16% 26%
Croatia 59.640.000 620.078 35.06.992 2.850.052 59% 65%
MK 9.339.000 2.102.000 8.120.330 2.100.949 87% 100%
Montenegro 4.115.000 620.078 3.613.701 486.141 88% 78%
Serbia 39.370.000 7.291.000 10.660.874 1.737.445 27% 24%
Kosovo 5.830.000 1.776.00 5.666.664 1.775.645 97% 100%

Country/ Territory GDP
Earthquake 

GDP   
Exposure

Population
Earthquake 
Population 
Exposure

Population 
Ratio GDP Ratio

Introduction 
Kosovo can be described as a terrain consisted of high mountains to lowlands bisected by numerous rivers. 
The rivers of Kosovo, as well as the region at large, drain into the Adriatic, Aegean and Black Seas. Stands of 
beech, oak, walnut, birch and elm as well as conifers such as pine, fir and larch blanket the mountainous areas 
that have not yet been deforested. The countries in the Western Balkans share many of the drainage basins and 
forests and therefore minimizing the risks posed by natural flood hazards, the impact of drought and wildfires 
in any one country. 
Nonetheless, given the climate change projections for the region, over the next eighty-five years the Western 
Balkans can expect an increase in the frequency, unpredictability and intensity of flooding, drought, heatwaves 
and wildfires. For example, the floods that occurred in May 2014 were devastating to most Balkan countries. 
A month prior to this, four municipalities in northern Kosovo suffered serious flooding that affected dozens 
of agricultural plots.
These disasters will have an adverse effect on the GDP of countries and on multiple sectors, most notably 
agriculture and forestry, and more importantly the lives and livelihoods of people. Increased aridity and wide-
spread wildfires will result in the loss of vegetation, while periods of prolonged rainfall, intense rainfall events 
and snowmelt will increase the frequency of massive mudslides, rockslides and debris flows. Hazards place 
people and assets at risk and hamper the development of individuals, households, communities and nations by 
damaging most sectors of the economy. 

Natural Hazards and Disaster Risks in Kosovo

Earthquakes

The Western Balkans region is exposed to seismic hazards clustered around fault lines. On average, 
at least one earthquake strikes every three years at VII intensity on the Medvedev–Sponheuer–
Karnik (MSK)  scale, at VIII intensity every fifteen years and at XI intensity or higher every sixty 
years.

 

Table 1. Earthquake exposure in the Western Balkans
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Floods

Floods are the most challenging and recurring natural hazard in the Western Balkans region and 
flooding occurs in almost all river basins in the region. While predictable
floods play a positive role for the livelihoods of famers, unpredictable and severe flooding puts 
their crops, health and livelihood at risk. 

Although floods happen throughout the year, they occur mainly in the hills and low- lands during the spring 
when there are high levels of precipitation and snowmelt from the mountains. Heavy rainfall can also trigger 
riverine floods during autumn; these are typically shorter in duration but occur suddenly and with high water 
flows. Furthermore, flash floods are common in mountainous areas and these can sometimes even triggering 
mud- flows. Lastly, owing to the structural condition of aging and ill-maintained dams, it is not possible to rule 
out human-made outburst floods.

Albania 11.930.000 2.857.000 1.901.247 392.200 16% 14%
Bosnia and Herzegovina 16.850.00 3.846.000 4.956.804 414.066 29% 11%
Croatia 59.640.000 4.418.000 18.245.923 1.127.981 31% 26%
MK 9.339.000 2.102.000 2.241.803 136.738 24% 7%
Montenegro 4.115.000 620.078 818.941 40.987 20% 7%
Serbia 39.370.000 7.291.000 16.559.745 2.515.715 42% 35%
Kosovo 5.830.000 1.776.00 503.006 81.067 9% 5%

Country/ Territory   GDP
Flood  
GDP   

ExposurePopulation

Flood 
 Population 
Exposure

Population 
Ratio GDP Ratio

Table 2. Floor Exposure in the Western Balkans

Table 3. Human and Economics Costs of Flooding (in USD). 
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Who is vulnerable in Kosovo and why?

The 2016 sub-regional HDR identifies seven groups of people who are the most vulnerable to disasters. These 
include 1) poor people, 2) women, children and the elderly, 3) persons with disaiblities, 4) minorities, 5) mi-
grants, 6) returnees and 7) internally displaced persons (IDPs).   
Poor People. Unemployment continues to be a problem in many of these countries and territories, ranging 
(according to the ILO methodology) from a low of 16.9 % among males and 15.1% among females in Albania 
to a high of 35.3 % in Kosovo.
Migrants, returnees and IDP. Urbanization is a growing phenomenon in the Western Balkans with popula-
tions moving to the cities in search of better opportunities. This leads to the concentration of people and their 
wealth within certain geographical spaces. This move towards urbanization coupled with growing population 
and population density and compounded by poorly maintained and overstretched public infrastructure, which 
includes transport, energy, drainage systems and communications, has become an important risk driver. Cities 
are often located in fertile river basins, in hilly areas or near coastlines and characterized by high exposure to 
natural hazards. Urbanization is as high as 61 % in Kosovo. 

In fact, an OSCE study finds that illegal construction and informal settlements in Kosovo have proliferated, 
informal and illegal transactions continue unabated, illegal occupation of property remains rampant and the 
cadaster system and property rights register are incomplete and inaccurate. An additional contributing factor 
has been the near collapse of their operations and maintenance during conflict and its incomplete recovery and 
fragmentation since.

Early Warning Systems

Early warning is a major element of Disaster Risk Reduction. It decreases the death toll and reduces the eco-
nomic and material impact of a disaster. The most effective early warning systems involve the communities  
involve the communities at risk from the design process and secure outreach to the poor and those on the 
margins of society. They ensure that women are included in the technology choices, design and outreach strat-
egy of the early warning system, because maximizing accessibility to women and men alike is important. The 
best examples also train and increase public awareness on the risks and secure the consistent preparedness of 
people. Although EWS is addressed through the Kosovo Water Strategy there is currently no operational EWS 
at any level in Kosovo.

 Wildfires

Wildfires are often characterized by their extensive size, the speed at which they can spread, their 
potential to change direction unexpectedly and their ability to jump gaps such as roads, rivers and 
firebreaks. Apart from putting people’s survival and health at risk, wildfires have a detrimental ef-
fect on agriculture, forestry and tourism. 

Wildfires also have a substantial economic and social impact on the exposed communities. Last but not least, 
wildfires have an unquantified ecological impact, including the degradation of forests, soil erosion and loss of 
fertility, a decline in biodiversity and the emission of greenhouse gases.
Wildfires are common in the lowlands and hilly regions of the Western Balkans region at the end of spring and 
during unusually warm and dry summers. Wildfires are typically the result of agricultural fires that spread to 
combustible vegetation in the surrounding area. Forest fires are particularly important in a region with high 
forest cover. Forest occupies as much as forty to fifty per cent of the land in Kosovo. Forests in border regions 
sometimes spread to neighboring countries. 
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- They are unaware of how to react 
and  where  to evacuate to in the event 
of the sudden onset of an industrial  
accident.

- They live in fear of family separation and dramatic 
changes in their and their parents’ lives due to loss of 
family assets and livelihood.
- They have insufficient knowledge about how to 
contact loved ones if an industrial accident occurs.
- They are uninformed about how and where to con-
tinue their education activities.
- They are incapable of recognizing health symptoms 
such as vomiting and nausea caused by contaminat-
ed soil, water and air and therefore unprepared to 
report such symptoms in a timely manner to family 
members or other adults in their community.
- They lack a support system to deal with possible 
long-term pollution related health impacts.

     + They have an environmental club at school that creates
       awareness about pollution and mobilises their peers
       and adults to take action   against industrial accidents and
       respond to them in the event of an emergency.

+ They writes articles about the risks of pending disasters and 
send them to the local newspaper.
+ Together with family members, they take part in a
participatory risk assessment in their village/town/city to
create awareness on and possible counter measures for an
industrial hazard.
+ They benefit from good preparedness measures at home and 
school aimed at securing access to clean water and better health
outcomes.
+ They are empowered by coordinated real-time information
channels that ensure accurate information on the status of water
and air pollution.
+ They are aware of proper and timely emergency response 
measures that can reduce the negative effects after an industrial
disaster.
+ They are beneficiaries of a ‘natural hazard’ insurance scheme that
their parents joined, financed by local and national institutions.

      As agent       As victim

      Types of initiatives

▶  Develop mechanisms for risk awareness and informa-
tion sharing, including early warning systems using, for 
example, radio, TV and smart phones to target vulnera-
ble groups, including children.
▶  Ensure preparedness measures are in place (e.g. 
evacuation points and air pollution masks) and rehearse 
emergency responses.
▶  Put communication systems in place and adequately 
train children to use them.

▶  Continually raise awareness on industrial risks, target-
ing children and young adults.
▶  Ensure compliance with the appropriate legislation, 
especially directed at the protection of children.
▶  Conduct regular internal and external drills based 
on preparedness plans and ensure that families rehearse 
these plans with their children.
▶  Provide training for children on how to recognize the 
symptoms of contamination and how to alert others.

▶  Ensure that appropriate regulations on the oper-
ation of industrial sites and strict safety standards as 
well as land zoning regulations are in place.
▶  Establish insurance and risk transfer measures that 
ensure adequate coverage for children, both for the 
present and the future.
▶  Ensure measures for real-time access to information 
and information sharing during a disaster.
▶  Organize efficient specialized response capacities.

▶  Establish efficient information sharing on past, 
present and future industrial accidents.
▶  Develop a regional action plan to address biological, 
chemical and radiological accidents.
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Key Recommendations
1. Development should be safeguarded against risks. Development that fails to consider the risks at the outset 
is endangered by hazards that are likely to result in recurring disasters that will affect the lives, health, welfare 
and rights of people. Investment should be safeguarded from the start by planning and implementation based 
on concrete knowledge of the pertinent risks.
2. Disaster Risk Reduction strategies should highlight the central role of people, not only as victims/survivors 
of disasters but also as agents of change. A lack of risk management contributes strongly to physical hazards 
becoming disasters and therefore essentially a product of human inaction. It is not just about hazards, but also 
human interaction and how this may or may not help turn them into disasters. This means that people can 
influence the likelihood and intensity of risks through their choices (of settlement, use of their natural environ-
ment etc.), but also invest in capacity building and resilience
3. Development interventions and Disaster Risk Reduction strategies should be carried out both for the people 
and by people. ‘For people’ requires protection against risks and ‘by people’ means empowering them so that 
they can become agents of change and informed and responsible stakeholders. Informed, empowered, active 
and responsible citizens are the best assets a country can have when it comes to implementing a risk-in- formed 
Human Development agenda. Empowered and informed citizens and communities can make better choices 
about the level of acceptable risks.
4. Time, space and unpredictability are intricate parts of a risk-informed, climate smart Human Development 
framework. While spatial analysis based on historical timelines is key to under- standing the occurrence of 
hazards at different locations in the region, future risk patterns induced by climate change need to be taken into 
consideration for long- term planning purposes. Climate change is likely to produce more frequent, unpredict-
able and intense disasters as well as new patterns of risks. In the future, significant changes in precipitation and 
temperature are expected.
5. The main component of the paradigm shift is the ability of policymakers to focus on prevention. Yet preven-
tive planning is a challenge. With limited budgets and the pressures of short-term mandates and immediate 
priorities, politicians rarely spend resources on prevention. When there is no imminent hazard on the horizon 
the tendency is to let their guards down and wait to react to another set of emergencies.
6. Commitment is needed to generate new data and new knowledge and use evidence to plan. Intangible dam- 
age, such as the loss of  opportunities for education when schools  are  closed or increases in unpaid labour by 
women who need to engage more in caring for their dependents, need to come into the equation on the cost 
of disasters. Shifting to risk informed development instead of a reactive emergency response also requires new 
types of quantitative data that have to do with spatial exposure and socioeconomic vulnerabilities.
7. Vulnerable groups need to have affordable solutions and better opportunities to protect themselves against 
risks. To protect vulnerable populations, civil society, governments in the region and the private sector need to 
boost their protective mechanisms to ensure adequate and equal coverage. This includes, among others, social 
services, insurance schemes, access to services, social protection and safe infrastructure.
8. Appropriate governance structures and mechanisms have to be in place to support risk-informed Human 
Development. Appropriate structures, such as institutional mechanisms, laws and their enforcement, capac-
ities and budgets, are already available in the region but need reinforcement and strengthening. Risk reduc-
tion strategies also need to go beyond the responsibility of security agencies in charge of emergency response 
through incorporation into the responsibility of all government bodies.
9. The countries of the Western Balkans need to adhere to their global commitments. Commitments made by 
countries of the region to the Sustainable Development Goals, the Sendai Framework, the Paris Agreement 
(COP 21) and the upcoming World Humanitarian Summit need to be honored. These commitments now need 
to be localized and national action plans developed, implemented, monitored and communicated to the wider 
public.
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Raporti ndër-rajonal i Zhvillimit Njerëzor 
“Mbrojtja e Qëndrueshme e Ballkanit Perëndimor nga Rreziku: 
Fuqizimi i njerëzve në parandalimin e fatkeqësive”
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Përmbledhje ekzekutive 
Përveq nëse  zhvillimi ‘i pa menduar mirë’  zëvendësohet me një program afatgjatë  që do të ishte i bazuar në 
të informuarit për rreziqet dhe sensitiv sa i përket ndryshimeve klimatike, cenueshmëria në rritje si dhe ndry-
shimet klimatike ka gjasa të shkaktojnë fatkeqësi më të shpeshta, më të rënda dhe më komplekse në të ardh-
men. Vendet e Ballkanit Perëndimor nuk mund t’i lejojnë vetes një të ardhme të tillë.
Ky Raport rajonal i Zhvillimit Njerëzor argumenton integrimin e rreziqeve dhe strategjive në mënyrë që të 
zvogëlohen rreziqet nga fatkeqësitë duke përfshirë edhe rolin që luajnë njerëzit, qoftë si viktima/të mbijetuar 
të fatkeqësive ashtu edhe si faktorë të ndryshimit, në kuadër të ndërhyrjeve zhvillimore. Kjo qasje proaktive 
mund të kuptohet si zvogëlim i rrezikut për njerëzit dhe nga vetë njerëzit. Implikimet e një ndryshimi të tillë të 
paradigmës janë të një rëndësie madhore për vendet e Ballkanit Perëndimor, kur kemi parasysh se sa janë ato 
të ekspozuara ndaj  rreziqeve të natyrës por edhe ndaj atyre të shkaktuara nga njerëzit dhe duke pasur parasysh 
gatishmërinë e tyre për të ngritur potencialin njerëzor brenda shoqërive të tyre. Kjo do të ndihmonte këto 
vende në mbrojtjen e investimeve aktuale dhe të ardhshme, mbrojtjen e njerëzve dhe mjeteve të tyre të jetesës 
dhe fuqizimin e njerëzve në mënyrë që ata të jenë në gjendje të kontribuojnë në reduktimin e rrezikut. Kjo qasje 
nuk është e vështirë të zbatohet, por ajo kërkon përkushtime dhe njohuri të reja, planifikim bazuar në fakte, 
mekanizma të rinj inovativ dhe përfshirje të njerëzve gjatë gjithë procesit. Për më tepër, ajo kërkon njohuri 
në lidhje me atë se cilat janë hazardet dhe rreziqet, ku ndodhin ato, si evoluojnë ato me kalimin e kohës dhe 
si ndikojnë ato në cenueshmërinë dhe kapacitetet e njerëzve. Një qasje e tillë do të bënte që edhe  ndryshimi 
klimatik  të trajtohet si një pjesë e ekuacionit dhe si një faktor shtesë i pasigurisë  për të ardhmen. Në thelb, ky 
transformim kërkon një zotim për një zhvillim që është i bazuar në të informuarit mbi rreziqet dhe që do të 
ishte i bazuar në njohuri më të mëdha dhe fleksibilitet më të madh se sa ndodhë zakonisht. 
Të gjeturat në vijim janë një përmbledhje e mesazheve, fakteve dhe rekomandimeve kryesore të paraqitura në 
Raportin Ndër-Rajonal të Ballkanit Perëndimor për Zhvillim Njerëzor dhe që kanë të bëjnë me Kosovën. Duke 
pasur parasysh se Kosova nuk është njohur ende nga të gjitha shtetet, databazat e të dhënave  të njohura ndër-
kombëtarisht si INFORM, EM-DAT dhe (HD) HDR Global nuk i përfshijnë treguesit e Kosovës. Prandaj si të 
tilla, statistikat e paraqitura në këtë raport janë të kufizuara, por të rëndësishme të nxirren në pah.   

Mesazhet kryesore
1. Njerëzit duhet të vendosen në qendër të zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë. Komunitetet në rrezik si 
dhe ato të prekura mund të bëhen faktorë të ndryshimit, dhe nuk duhet të perceptohen vetëm si viktima të 
mundshme apo të mbijetuar nga fatkeqësitë. Nëse fuqizohen njerëzit, posaçërisht përmes investimeve në af-
tësitë e tyre, ka të ngjarë që ata të zvogëlojnë ekspozimin e tyre ndaj rrezikut. Për shembull,  ata mund të mar-
rin vendime më të mira  në lidhje me atë se ku dhe si do të ndërtojnë shtëpitë e tyre  dhe si do të shfrytëzojnë 
burimet natyrore.
2. Një veprim dhe planifikim më i gjerë zhvillimor duhet të integrojë brenda vetes  zvogëlimin e rrezikut nga 
fatkeqësitë. Në qoftë se zhvillimi nuk është i bazuar në të informuarit mbi rreziqet, një zhvillim i tillë nuk do 
të jetë i qëndrueshëm. Të gjitha institucionet qeveritare dhe organizatat zhvillimore që i mbështesin ato, duhet 
të integrojnë skenarë dhe planifikim të ndërlidhur me ndryshimet klimatike dhe fatkeqësitë  në të gjitha pro-
gramet dhe veprimet e tyre.
3. Në rastet kur fatkeqësia përnjëmend godet, ndikimi duhet të vlerësohet nga pikëpamja e zhvillimit njerëzor. 
Fatkeqësitë rezultojnë në humbje të jetëve, mjeteve të jetesës, PBB-së dhe infrastrukturës, por edhe në humbje 
afatgjatë të potencialit njerëzor, i cili nuk mund të kuantifikohet aq lehtë. Kur shkollat e fëmijëve apo qendrat 
e kujdesit ditor i marrin vërshimet, ose kur gratë duhet të kujdesen për të prekurit nga përmbytjet dhe nuk 
janë në gjendje të fitojnë të ardhura, e gjithë kjo shkakton kosto për komunitetet dhe vendet, e këto duhet të 
llogariten dhe të mbulohen.
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Hyrje 
Kosova mund të përshkruhet si terren i përbërë nga male të larta deri në ultësira që përshkohen nga lumenj të 
shumtë. Lumenjtë e Kosovës, si dhe ato të rajonit në përgjithësi, derdhen në detin Adriatik, Egje dhe Detin e 
Zi. Korijet me ah, bung, arrë, mështekën dhe vidh, si dhe me drunjë halor si pisha, bredhi dhe larshi mbulojnë 
zonat malore të cilat ende nuk janë shpyllëzuar. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë të përbashkëta shumë 
nga basenet e kullimit dhe pyjet dhe kështu zvogëlojnë rreziqet që vijnë nga hazardet natyrore të vërshimeve, 
ndikimet e thatësirave dhe zjarreve fushore dhe malore ndaj cilitdo qoftë nga këto vende. 
Përkundër kësaj, duke pasur parasysh parashikimet e ndryshimeve klimatike për rajonin, gjatë tetëdhjetë e 
pesë viteve të ardhshme, Ballkani Perëndimor mund të presë një rritje të shpeshtësisë, paparashikueshmërisë 
dhe intensitetit të vërshimeve, thatësirës, valës së të nxehtit dhe zjarreve fushore dhe malore. Për shembull, vër-
shimet që ndodhën në maj të vitit 2014 ishin shkatërruese për shumicën e vendeve të Ballkanit. Një muaj para 
kësaj, katër komunat në veri të Kosovës pësuan përmbytje të rënda që prekën dhjetëra toka bujqësore.

Këto fatkeqësi do të kenë pasoja negative në PBB dhe në shumë sektorë të ndryshëm, më së shumti në bujqësi 
dhe pylltari dhe ajo që është  më e rëndësishmja në jetën dhe mjetet e jetesës së popullatës. Rritja e thatësirës 
dhe përhapja gjithandej e zjarreve fushore dhe malore do të rezultojë në humbjen e bimësisë, ndërsa periudha 
e reshjeve të zgjatura, reshjeve intensive dhe shkrirja e dëborës do të rrisë shpeshtësinë e rrëshqitjeve masive 
të dheut, shembje të gurëve dhe sjellje të mbeturinave. Hazardet ekspozojnë njerëzit dhe pasuritë e tyre ndaj 
rrezikut dhe pengojnë zhvillimin e individëve, ekonomive familjare, komuniteteve dhe kombeve duke dëmtuar 
shumicën e sektorëve të ekonomisë. 
 

                                                                                                                                                                                  1 

1. Fuqia e një tërmeti mund të matet me magnitudë apo intensitet. Magnituda është një matje e energjisë fizike të liruar nga një tërmeti dhe zakonisht matet sipas 
shkallës Rihter. Intensiteti është efekti i një tërmeti në një vend të veçantë në sipërfaqen e tokës. Kjo zakonisht matet me shkallën Medvedev-Sponheuer-Karnik (e 
njohur gjithashtu edhe si shkalla MSK) ose Shkalla e  Modifikuar Mercalli e Intensitetit (MMI).

Hazardet Natyrore dhe Rreziqet nga Fatkeqësitë në Kosovë 

Tërmetet 

Rajoni i Ballkanit perëndimor është i ekspozuar ndaj rreziqeve sizmike të grumbulluara përreth 
vijave të shkarjeve. Mesatarisht, së paku një termet godet çdo tri vite me intensitet VII  sipas sh-
kallës së Medvedev–Sponheuer–Karnik (MSK) , çdo pesëmbëdhjetë vite  me intensitet VIII, dhe 
çdo gjashtëdhjetë vite me intensitet XI apo më të lartë.

Tabela 1. Ekspozimi ndaj tërmeteve në Ballkanin perëndimor 

Shqipëri 11.930.000 2.857.000 11.825.341 2.847.572 99% 100%
Bosnje dhe Hercegovinë 16.850.000 3.846.000 2.652.397 985.245 16% 26%
Kroaci 59.640.000 4.418.000 35.06.992 2.850.052 59% 65%
MK 9.339.000 2.102.000 8.120.330 2.100.949 87% 100%
Mali i Zi 4.115.000 620.078 3.613.701 486.141 88% 78%
Serbi 39.370.000 7.291.000 10.660.874 1.737.445 27% 24%
Kosovë 5.830.000 1.776.00 5.666.664 1.775.645 97% 100%

Vendi / Territori BPV
Ekspozimi 
i BPV ndaj 
Tërmetit

Population
Ekspozimi 
i popullatës 

ndaj Tërmetit 

Ratio e 
Popullsisë 

Ratio e PBB-
së
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Vërshimet 

Vërshimet janë hazardet më sfiduese natyrore dhe që përsëriten më shpesh në rajonin e Ballkanit 
perëndimor dhe vërshimet ndodhin në pothuajse të gjitha pellgjet e lumenjve në rajon. Përderisa 
përmbytjet e parashikueshme luajnë një rol pozitiv sa i përket të ardhurave të fermerëve, vërshimet 
e paparashikueshme dhe të rënda i vënë të lashtat, shëndetin dhe të ardhurat e tyre në rrezik. 

Edhe pse përmbytjet ndodhin gjatë gjithë vitit, ato ndodhin kryesisht në kodra dhe ultësira gjatë pranverës kur 
ka nivele të larta të reshjeve dhe shkrirje të dëborës nga malet. Reshjet e mëdha po ashtu mund të shkakto-
jnë vërshime të lumenjve gjatë vjeshtës; këto janë zakonisht më të shkurtra për nga kohëzgjatja, por ndodhin 
papritmas dhe sjellin nivel shumë të lartë të ujit. Për më tepër, vërshimet lokale janë të zakonshme në zonat 
malore dhe këto ndonjëherë mund edhe të shkaktojnë rrjedhje të baltës. Së fundi, për shkak të gjendjes së kon-
struksionit dhe vjetërsisë dhe mos-mirëmbajtjes së digave të ujit, është e pamundur të përjashtohen vërshimet 
shpërthyese të krijuara nga vetë dora e njeriut.

Shqipëri 11.930.000 2.857.000 1.901.247 392.200 16% 14%
B dhe H 16.850.00 3.846.000 4.956.804 414.066 29% 11%
Kroaci 59.640.000 4.418.000 18.245.923 1.127.981 31% 26%
MK 9.339.000 2.102.000 2.241.803 136.738 24% 7%
Mali i Zi 4.115.000 620.078 818.941 40.987 20% 7%
Serbi 39.370.000 7.291.000 16.559.745 2.515.715 42% 35%
Kosovë  5.830.000 1.776.00 503.006 81.067 9% 5%

Vendi / Territori BPV
Ekspozimi 
i BPV ndaj 
Vërshimeve

Popullata
Ekspozimi i 

popullatës ndaj 
Vërshimeve 

Ratio e 
Popullsisë 

Ratio e PBB-
së

Tabela 2. Ekspozimi ndaj vërshimeve në Ballkanin Perëndimor  

Tabela 3. Kostot njerëzore dhe ekonomike të  përmbytjeve (në USD). 

Ko
so

vë

Mars 
2006

Prill 
2014

Mars 
2006

Prill 
2014

Mars
 2006

Prill 
2014

Mars 
2006

Prill 
2014

S`ka të 
dhëna   

S`ka të 
dhëna 1,200 S`ka të 

dhëna 1.6 milion 3.25 mil-
ion

S`ka të 
dhëna

S`ka të 
dhëna
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Zjarret fushore dhe malore

Zjarret fushore dhe malore shpesh karakterizohen nga madhësia e tyre, shpejtësia me të cilën ato       
mund të përhapen, potenciali i tyre për të ndryshuar drejtimin papritur dhe aftësia e tyre për t’i 
kapërcyer boshllëqet siç janë rrugët, lumenjtë dhe pengesat e zjarreve. Përveç vënies në rrezik të 
jetesës dhe shëndetit të njerëzve, zjarret fushore dhe malore kanë ndikim shumë të dëmshëm për 
bujqësinë, pylltarinë dhe turizmin. 

Zjarret fushore dhe malore gjithashtu kanë ndikim të konsiderueshëm ekonomik dhe social në komunitetet e 
ekspozuara. Dhe së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, zjarret kanë ndikim ekologjik të papërcaktuar nga 
ana sasiore, duke përfshirë edhe degradimin e pyjeve, erozionin e tokës dhe humbjen e plleshmërisë, zvogëlim-
in e biodiversitetit dhe emetimin e gazrave serrë.

Zjarret janë të zakonshme në zonat e ulëta dhe rajonet kodrinore të rajonit të Ballkanit Perëndimor në fund 
të pranverës dhe gjatë verës jashtëzakonisht të ngrohtë dhe të thatë. Zjarret fushore dhe malore janë zakonisht 
rezultat i zjarreve bujqësore që përhapen në bimësinë me djegshmëri të lartë në zonën përreth. Zjarret pyjore 
janë veçanërisht të rëndësishme në një rajon me sipërfaqe të mëdha të pyjeve. Pyjet përbëjnë diku rreth dyzet 

Kush është i cenueshëm në Kosovë dhe pse?

Raporti ndër-rajonal i Zhvillimit Njerëzor (RZHNj) i vitit 2016 identifikon shtatë grupe të njerëzve me 
cenueshmëri më të madhe ndaj fatkeqësive natyrore. Këto përfshijnë të varfrit, gratë, fëmijët dhe të moshuarit, 
personat me nevoja të veçanta, pakicat, migrantët, të kthyerit dhe personat e zhvendosur (IDP), si dhe fer-
merët. Nga këta, RZHNj përfshinë statistikat për të varfrit dhe migrantët në Kosovë.  
Të varfrit. Papunësia vazhdon të jetë problem në shumë nga këto vende dhe territore, duke filluar (sipas met-
odologjisë së ILO-s) nga më e ulëta prej 16.9% tek meshkujt dhe 15.1% tek femrat në Shqipëri, deri tek më e 
larta prej 35.3% në Kosovë.
Migrantët, të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda vendit (IDP). Shkaktari i tretë është migrimi i brend-
shëm. Urbanizimi është një fenomen në rritje në Ballkanin Perëndimor ku popullatat zhvendosen në qytete në 
kërkim të mundësive më të mira. Kjo shpie në përqendrimin e popullatës dhe pasurisë së tyre brenda hapë-
sirave të caktuara gjeografike. Kjo lëvizje drejt urbanizimit e shoqëruar me popullsinë në rritje dhe dendësinë 
e popullsisë dhe e komplikuar edhe më tutje nga infrastruktura publike e mirëmbajtur dobët dhe e mbing-
arkuare, e cila përfshinë transportin, energjinë, sistemet e kullimit dhe të komunikimit, është kthyer në një 
nxitës/shtytës domethënës të rrezikut. Shpesh, qytetet janë të pozicionuara në pellgjet pjellore të lumenjve, në 
zonat kodrinore apo afër brigjeve të detit dhe karakterizohen nga ekspozimi i lartë ndaj rreziqeve natyrore. 
Urbanizimi në Kosovë arrin në një shkallë prej 61%. 

Në fakt, një studim i OSBE-së konstaton se ndërtimet pa leje dhe vendbanimet joformale në Kosovë  janë 
shumuar, transaksionet informale dhe të paligjshme vazhdojnë me të njëjtin intensitet, uzurpimi i paligjshëm 
i pronës është i përhapur gjithandej dhe sistemi kadastral dhe regjistri i të drejtave pronësore nuk janë të plotë 
dhe janë të pasaktë. Një tjetër faktor kontribuues ka qenë kolapsi pothuajse i plotë i funksionimit dhe mirëm-
bajtjes së tij gjatë konfliktit të armatosur dhe rimëkëmbja jo e plotë dhe fragmentimi që atëherë.

Sistemet e Paralajmërimit të Hershëm (SPH)

Paralajmërimi i hershëm është një element kryesor i Zvogëlimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë. Ai ulë numrin e 
fataliteteve dhe zvogëlon ndikimin ekonomik dhe material nga fatkeqësitë. Ato më efektive përfshijnë komu-
nitetet në rrezik në mënyrë aktive që nga procesi i dizajnimit dhe  sigurojnë përfshirjen e të varfërve dhe atyre 
në margjinat e shoqërisë. Ata sigurojnë që edhe gratë të përfshihen në zgjedhjen teknologjike, dizajnimin dhe 
strategjinë për gjithëpërfshirje, të  sistemit të paralajmërimit të hershëm, sepse maksimizimi i qasjes njëjtë si 
për tek  gratë dhe burrat është tejet i rëndësishëm. Shembujt më të mirë  të këtyre sistemeve gjithashtu trajnojnë 
dhe rrisin ndërgjegjësimin e publikut mbi rreziqet dhe sigurojnë që njerëzit të jenë vazhdimisht të përgatitur. 
Edhe pse SPH (EWS) adresohet nëpërmjet Strategjisë së Ujërave në Kosovë, aktualisht nuk ekziston asnjë SPH 
në asnjë nivel.
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Ata nuk janë në dijeni se si të reagojnë dhe ku 
të evakuohen në rast të shpërthimit të papri-
tur të një fatkeqësie industriale.

- Ata jetojnë me frikë nga ndarja nga familja dhe 
ndryshimeve dramatike në jetën e tyre dhe jetën e  
prindërve të tyre për shkak të humbjes së pasurive 
dhe të ardhurave të familjes.
- Ata kanë njohuri të pamjaftueshme se si të kon-
taktojnë të dashurit e tyre nëse ndodh një fatkeqësi 
industriale.
- Ata janë të painformuar rreth asaj se si dhe ku t’i 
vazhdojnë aktivitetet e tyre rreth shkollimit.
- Ata nuk janë në gjendje t’i dallojnë simptomat e 
shëndetit të tilla si të vjellat dhe të përzierat shkaktu-
ar nga toka, uji dhe ajri i kontaminuar dhe për këtë 
arsye janë të papërgatitur për t’i raportuar simptom-
at e tilla në kohën e duhur anëtarëve të familjes ose 
të rriturve tjerë në komunitetin e tyre.
- Atyre ju mungon një sistem mbështetës për t’u 
marrë me ndikimet e mundshme afatgjata në shën-
det e që  lidhen me ndotjen.

     
     +  Ata kanë një klub mjedisor në shkollë që bënë
     ndërgjegjësimin për ndotjen dhe mobilizon moshatarët                   
e tyre dhe të rriturit të veprojnë kundër aksidenteve 
industriale dhe të reagojnë ndaj tyre në rast emergjence.

+ Ata shkruajnë artikuj rreth rreziqeve nga fatkeqësitë në pritje 
dhe i dërgojnë ato në gazetën lokale.
+ Së bashku me anëtarët e familjes,  ata marrin pjesë në një vlerë-
sim bashkëpjesëmarrës të rrezikut në fshatin / qytezën / qytetin e 
tyre për krijimin e ndërgjegjësimit dhe kundërmasat e mundshme 
ndaj rrezikut industrial.
+ Ata përfitojnë nga masat e mira përgatitore në shtëpi dhe në
shkolla me qëllim të sigurimit të qasjes në ujë të pastër dhe shën-
det më të mirë.
+ Ata fuqizohen nga kanale të informacionit të koordinuar në 
kohë reale që sigurojnë informacion të saktë mbi gjendjen e ujit 
dhe ndotjes së ajrit.
+ Ata janë të vetëdijshëm për masat e duhura dhe me kohë për 
reagim emergjent që mund të zvogëlojnë efektet negative pas një 
fatkeqësie industriale.
+ Ata janë përfitues të një skeme të sigurimit ndaj ‘hazardeve 
natyrore’ në të cilën prindërit e tyre janë anëtarësuar, të financuar 
nga institucionet lokale dhe qendrore.

            Si faktor       Si viktimë

         Llojet e iniciativave

 Të zhvillohen menkanizmat për vetëdijesim për 
rreziqet dhe shkëmbimin e informacionit, duke 
përfshirë stemet e paralajmërimit të hershëm 
duke përdorur, për shembull, radio, TV dhe 
telefona të mençur për të piketuar grupet e rrezi-
kuara, duke përfshirë edhe fëmijët.
▶ Të sigurohet se masat e përgatitshmërisë janë 
vënë në vend (p.sh. pikat e evakuimit dhe maskat 
kundër ndotjes së ajrit) dhe ushtrojnë/inskenojnë 
reagimin emergjent.
▶ Të vihen në vend sistemet e komunikimit, dhe 
të aftësohen fëmijët rreth përdorimit të tyre.

▶ Vazhdimisht të ngritët ndërgjegjësimi mbi 
rreziqet industriale, duke piketuar fëmijët dhe të 
rinjtë.
▶ Të garantohet përputhshmëria me legjislacionin
përkatës, që synon mbrojtjen e fëmijëve.
▶ Të realizohen ushtrime të rregullta të 
brendshme dhe të jashtme në bazë të planeve të 
përgatitshmërisë dhe të sigurohet se familjet usht-
rojnë planin e reagimit me fëmijët e tyre.
▶ Të ofrohen trajnime për fëmijët se si të njohin 
simptomat e kontaminimit dhe si të njoftojnë të 
tjerët

▶ Të sigurohet që janë vënë në vend rregulloret 
e duhura për funksionimin e zonave industriale 
dhe standarde të rrepta të sigurisë, si dhe rreg-
ulloret e zonimit të tokës.
▶ Të krijohen masat e transferimit të sigurim-
it dhe rrezikut që garantojnë mbulim adekuat 
për fëmijët, si për të tashmen ashtu edhe për të 
ardhmen.
▶ Të sigurohen masa për qasje në informacion në 
kohë reale dhe shkëmbimin e informacionit gjatë 
një fatkeqësie.
▶Të organizohen kapacitete efikase të reagimit 
të specializuar.

▶ Të krijohet shkëmbim efikas i informacioneve 
për fatkeqësitë industriale në të kaluarën, tash-
men dhe të ardhshmen.
▶ Të zhvillohet një plan rajonal i veprimit për 
të adresuar aksidentet biologjike, kimike dhe 
radiologjike.
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Rekomandimet kyçe
  
1. Zhvillimi duhet të mbrohet nga rreziqet. Zhvillimi që nuk arrin të shqyrtojë kërcënimet që në nisje, do të 
rrezikohet nga hazarde që ka të ngjarë të rezultojnë në fatkeqësi të përsëritura rishtazi që do të prekin jetën, 
shëndetin, mirëqenien dhe të drejtat e popullatës. Investimet duhet të mbrohen që nga fillimi përmes planifi-
kimit dhe zbatimit të bazuar në njohuri konkrete të rreziqeve përkatëse.
2. Strategjitë për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë duhet të nënvizojnë rolin qendror të njerëzve, jo vetëm 
si viktima/ të mbijetuar të fatkeqësive, por edhe si faktorë të ndryshimit. Mungesa e menaxhimit të rrezikut 
kontribuon fuqishëm në atë që hazardet  fizike më vonë të shndërrohen në fatkeqësi dhe kështu në thelb si 
rezultat i mosveprimit njerëzor. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me hazardet, por edhe me ndërveprimin njerëzor 
dhe se si ky mund të ndihmojë  apo jo që t’i shndërrojë  ato në fatkeqësi. Kjo do të thotë se popullata përmes  
zgjedhjeve që bëjnë (të vendbanimit, shfrytëzimit të mjedisit të tyre natyror etj), mund të kenë ndikim në gjasat 
që fatkeqësia të ndodhë dhe në intensitetin e rrezikut, por edhe mund të investojnë në ngritjen e kapaciteteve 
dhe në aftësinë për të rimarrë vetveten.
3. Ndërhyrjet zhvillimore  dhe strategjitë për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë duhet të realizohen si për 
njerëzit ashtu edhe nga njerëzit. ‘Për njerëzit’ kërkon mbrojtjen ndaj rreziqeve dhe ‘nga njerëzit’ nënkupton 
fuqizimin e tyre, në mënyrë që ata të mund të bëhen faktorë të ndryshimit dhe akterë të informuar dhe të përg-
jegjshëm. Qytetarët e informuar, fuqizuar, aktivë dhe të përgjegjshëm janë pasuria më e mirë që një vend mund 
të ketë kur është fjala për zbatimin e një agjende të Zhvillimit Njerëzor të bazuar në të informuarit e mirë mbi 
rreziqet. Qytetarët dhe komunitetet e fuqizuara dhe të informuara mund të bëjnë zgjedhje më të mira në lidhje 
me nivelin e rreziqeve të pranueshme.
4. Koha, hapësira dhe paparashikueshmëria janë pjesë  komplekse të ndërlidhura të  një kornize të Zhvillimit 
Njerëzor të bazuar në të informuarit mbi rreziqet dhe që ka parasysh klimën. Duke pasur parasysh që analiza 
hapësinore e bazuar në kronologji historike është çelësi i të kuptuarit  të shfaqjes së hazardeve në vende të 
ndryshme të rajonit,  yrneqe (modele) të rrezikut në të ardhmen të nxitura nga ndryshimet klimatike, duhet 
të merren parasysh për qëllime të planifikimit afatgjatë. Ndryshimi klimatik ka gjasa të prodhojë fatkeqësi më 
të shpeshta, të paparashikueshme dhe të forta, si dhe yrneqe  të reja të rreziqeve. Në të ardhmen, priten ndry-
shime të mëdha në reshje dhe temperatura.
5. Komponenti kryesor i ndryshimit të paradigmës është aftësia e politikëbërësve për t`u përqendruar në 
parandalimin. Përkundër kësaj, planifikimi parandalues mbetët një sfidë. Me buxhetet e kufizuara dhe pre-
sionet e mandateve afatshkurta dhe prioriteteve të menjëhershme, politikanët rrallë shpenzojnë burime rreth  
parandalimit. Kur nuk ka rrezik të afërt në horizont, tendenca është që të mos ndërmarrin ndonjë veprim  dhe 
të pritet për të reaguar ndaj një tjetër grupi të emergjencave.
6. Nevojitet përkushtimi për të gjeneruar të dhëna dhe njohuri të reja dhe të shfrytëzohen fakte për të bërë 
planifikimin.  Dëmi i pamatshëm, i tillë si humbja e mundësive për arsimim kur shkollat janë mbyllur, ose rritja 
e punës së papaguar nga gratë që duhet të angazhohen më shumë për tu kujdesuar për anëtarët e familjes së 
tyre, duhet të merret parasysh si pjesë e ekuacionit në lidhje me  koston e fatkeqësive. Ndërrimi i kahjes për të 
zbatuar zhvillimin e bazuar në të informuarit mbi rrezikun në vend të një reagimi emergjent reaktiv gjithashtu 
kërkon lloje të reja të të dhënave sasiore që kanë të bëjnë me ekspozimin hapësinor dhe cenueshmëritë so-
cio-ekonomike.
7. Grupet e rrezikuara duhet të kenë zgjidhje të përballueshme dhe mundësi më të mira për tu mbrojtur kundër 
rreziqeve. Për të mbrojtur popullatën e cenueshme, shoqëria civile, qeveritë në rajon dhe sektori privat duhet 
të përforcojnë mekanizmat e tyre mbrojtës për të siguruar mbulim adekuat dhe të barabartë. Kjo përfshinë, 
ndër të tjera, shërbimet sociale, skemat e sigurimit, qasjen në shërbime, mbrojtjen sociale dhe infrastrukturë 
të sigurt.
8. Strukturat dhe mekanizmat e duhura qeverisëse duhet të jenë të vëna në vend për të mbështetur Zhvillimin 
Njerëzor të bazuar në të informuarit mbi rreziqet. Strukturat e duhura, të tilla si mekanizmat institucional, 
ligjet dhe zbatimi i tyre, kapacitetet dhe buxhetet, janë tashmë në dispozicion në rajon, por kanë nevojë për 
përforcime dhe fuqizim. Strategjitë e  zvogëlimit të rrezikut duhet të shkojnë përtej të qenit vetëm  përgjegjësi 
e agjencive të sigurisë përgjegjëse për reagim emergjent përmes inkorporimit si përgjegjësi e të gjitha organeve 
qeveritare.
9. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet t’i përmbahen zotimeve të tyre globale. Zotimet e bëra nga vendet e 
rajonit ndaj Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, Korniza Sendai, Marrëveshja e Parisit (COP 21) dhe 
Samiti i ardhshëm Humanitar Botëror duhet të respektohen. Këto zotime tani duhet të sillen në nivel vendor 
dhe plane kombëtare të veprimit  duhet të zhvillohen, zbatohen, monitorohen dhe t’i komunikohen publikut 
të gjerë.
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Podregionalni izveštaj o humanom razvoju 
„Izgradnja otpornosti na rizike na Zapadnom Balkanu: 
osnaživanje ljudi da bi se sprečile katastrofe”
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Rezime 
Ukoliko razvoj „na slepo” ne bude zamenjen dugoročnim programom koji je upoznat sa rizicima i koji je kli-
matski pametan, onda će povećana izloženost, rastuća ranjivost i klimatske promene verovatno izazvati češće, 
teže i složenije katastrofe u budućnosti. Zemlje Zapadnog Balkana ne mogu da priušte takvu budućnost.

Ovaj regionalni Izveštaj o humanom razvoju pruža argumente o integraciji rizika i strategija za smanjenje 
rizika od katastrofa uključivanjem uloge koju ljudi imaju, i kao žrtve/osobe koje su preživele katastrofe i kao 
agenti promene, u okviru razvojnih intervencija. Ovaj proaktivni pristup može se svesti na smanjenje rizika za 
ljude i od strane ljudi. Implikacije takve paradigme su najvažnije za zemlje Zapadnog Balkana, koje su sklone 
prirodnim i nesrećama izazvanim ljudskim delovanjem i pokazuju spremnost da nadograde ljudski potencijal 
u svojim društvima. To bi pomoglo zemljama da očuvaju postojeće i buduće investicije, zaštite živote i sredstva 
za život i osnaže ljude kako bi mogli da doprinesu smanjenju rizika. Nije teško sprovesti ovaj pristup, ali zahte-
va nove obaveze, znanja, planiranje na osnovu dokaza, nove inovativne mehanizme i uključivanje ljudi tokom 
celog procesa. Zahteva znanje o tome koje su opasnosti i rizici, gde se javljaju, kako se vremenom razvijaju i 
kako utiču na slabosti i sposobnosti ljudi. Takav pristup bi takođe doveo da se klimatske promene razmatraju 
kao dodatni sloj neizvesnosti o budućnosti. U suštini, ova transformacija zahteva posvećenost razvoju up-
oznatim sa rizicima na osnovu većeg znanja i fleksibilnosti nego što je to obično slučaj.

Sledeći nalazi predstavljaju pregled ključnih poruka, činjenica i preporuka koje se pojavljuju u podregional-
nom Izveštaju o humanom razvoju na Zapadnom Balkanu, a odnose se i na Kosovo. Imajući u vidu da još uvek 
sve države nisu priznale Kosovo, međunarodno priznate (DDR) baze podataka INFORM, EM-DAT i (HD) 
Globalni IHR-ovi ne uključuju kosovske pokazatelj. Kao takvi, statistički podaci koji se pojavljuju u ovom 
dokumentu su prilično ograničeni, ali ih je važno naglasiti.

Ključne poruke 
1. Ljudi moraju biti postavljeni u centru smanjenja rizika od katastrofa. Zajednice izložene riziku i pogođene 
zajednice mogu postati nosioci promena, i ne moraju da se posmatraju samo kao potencijalne žrtve ili oni 
koji su preživeli nesreće. Ako su ljudi osnaženi naročito kroz ulaganja u svoje kapacitete, verovatno je da će 
smanjiti svoju izloženost rizicima. Na primer, mogu da donesu bolje odluke o tome gde i kako da izgrade svoje 
domove i kako da koriste prirodne resurse.
2. Šire planiranje i aktivnosti razvoja moraju da integrišu smanjenje rizika od katastrofa. Ako razvoj nije up-
oznat sa rizicima, neće biti održiv. Svi delovi vlade i razvojne organizacije koje ih podržavaju treba da integrišu 
scenarije i planiranja povezana sa klimatskim promenama i katastrofama  u sve svoje programe i aktivnosti.
3. Kada dođe do katastrofe, uticaj treba proceniti kroz objektiv humanog razvoja. Katastrofa dovodi do ljud-
skih žrtava, do gubitka sredstava za život, BDP-a i infrastrukture, ali postoji i dugoročni gubitak ljudskog po-
tencijala koji je teže merljiv. Kada su dečije škole ili centri za dnevni boravak izbrisani sa lica zemlje, ili kada 
žene moraju da vode brigu o onima koji su pogođeni poplavama i nisu u stanju da zarade prihode, postoje 
troškovi za zajednice i zemlje koji se moraju uzeti u obzir i obezbediti.

Uvod
Kosovo može biti opisano kao teren koji se sastoji od visokih planina do ravnica, ispresecan brojnim rekama. 
Reke Kosova, kao i regiona u celini, ulivaju se u Jadransko, Egejsko i Crno more. Stabla bukve, hrasta, oraha, 
breze i bresta, kao i četinara kao što su bor, jela i ariš, pokrivaju planinske oblasti koje još uvek nisu ogoljene. 
Zemlje Zapadnog Balkana dele mnoge slivove i šume i smanjuju rizik koje izazivaju prirodne poplave, suše i 
divlji požari u jednoj zemlji.
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1. Jačina potresa može se meriti magnitudom ili intenzitetom. Magnituda je mera fizičke energije oslobođena usled zemljotresa i obično se meri prema Rihterovoj 
skali. Intenzitet je efekat zemljotresa na određenom mestu na površini Zemlje. Obično se meri lestvicom  Medvedev - Sponheuer - Karnik (takođe poznatom kao 
lestvica MSK) ili modifikovanom Merkalijevom skalom intenziteta (MMI).

Ipak, s obzirom na projekcije klimatskih promena za region, u narednih osamdeset pet godina, Zapadni Balkan 
može da očekuje povećanje učestalosti, nepredvidivosti i intenziteta poplava, suša, toplotnih talasa i požara. Na 
primer, poplave do kojih je došlo u maju 2014. godine bile su razarajuće za većinu balkanskih zemalja. Mesec 
dana pre istih, četiri opštine na severu Kosova pretrpele su ozbiljne poplave koje su oštetile na desetine poljo-
privrednih parcela.

Ove nesreće će imati negativan uticaj na BDP zemalja i na više sektora, pre svega sektor poljoprivrede i šumarst-
va, i što je još važnije na živote ljudi i njihova sredstva za život. Povećana neplodnost i rasprostranjeni požari 
će dovesti do gubitka vegetacije, dok će periodi produženih i intenzivnih padavina i topljenja snega povećati 
učestalost masovnih klizišta, odrona i naslaga. Opasna mesta dovode ljude i imovinu u rizik i sputavaju razvoj 
pojedinaca, domaćinstava, zajednica i ljudi nanošenjem štete većini privrednih sektora.

Prirodne nepogode i rizici od katastrofa na Kosovu

Zemljotresi

Region Zapadnog Balkana je izložen seizmičkim opasnostima grupisanim oko linija  rascepa. U 
proseku, najmanje jedan zemljotres VII intenziteta na lestvici Medvedev - Sponheuer - Karnik 
(MSK) se dešava na svake tri godine, VIII intenziteta svakih petnaest godina i XI intenziteta ili više 
svakih šezdeset godina.

Tabela 1. Izloženost zemljotresima na Zapadnom Balkanu

Poplave 

Poplave su prirodna opasnost sa najviše izazova, koja se ponavlja u regionu Zapadnog Balkana, i 
česta su pojava u gotovo svim rečnim slivovima u regionu. Dok predvidive
poplave imaju pozitivnu ulogu na životni standard poljoprivrednika, nepredvidive i obilne  poplave 
stavljaju njihove useve, zdravlje i život u opasnost.

Iako se poplave dešavaju tokom cele godine, najčešće se javljaju na brdima i ravnicama tokom proleća kada 
postoje visoki nivoi padavina i topljenje snega sa planina. Obilne kiše takođe mogu da izazovu plavljenje reka 
tokom jeseni. Obično kraće traju ali se javljaju iznenada i sa visokim vodotokom. Štaviše, poplave su česte u 
planinskim oblastima i one mogu ponekad da prouzrokuju nanose blata. Na kraju, usled starenja građevinskih 
konstrukcija i loše održavanih brana, nije moguće isključiti poplave koje nastaju ljudskim faktorom.

Albanija 11.930.000 2.857.000 11.825.341 2.847.572 99% 100%
Bosna i Hercegovina 16.850,00     3.846.000 2.652.397 985.245 16% 26%
Hrvatska 59.640.000 4.418.000 35.06.992 2.850.052 59% 65%
MK 9.339.000 2.102.000 8.120.330 2.100.949 87% 100%
Makedonija 9.339.000 2.102.000 8.120.330 2.100.949 87% 100%
 Crna Gora 4.115.000 620.078 3.613.701 486.141 88% 78%
Srbija 39.370.000 7.291.000 10.660.874 1.737.445 27% 24%

Država/Teritorija BDP
Izloženost 

BDP-a 
zemljotresima 

Stanovništvo 
Izloženost 

stanovništva
zemljotresima 

Odnos sta-
novništva

Odnos 
BDP-a 
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Tabela 2. Izloženost poplavama na Zapadnom Balkanu 

Tabela 3. Ljudski i ekonomski troškovi poplava (u dolarima). 

Divlji požari 

Požari se često karakterišu velikim obimom, brzinom kojom se mogu
širiti, svojim mogućnošću da promene pravac neočekivano i sposobnošću da pređu međuprostor, 
kao što su putevi, reke i prostori sa prekidom vatre. Osim što se opstanak i zdravlje ljudi dovode 
u rizik, divlji požariimaju štetan uticaj na poljoprivredu, šumarstvo i turizam. Divlji požari imaju 
značajan ekonomski i društveni uticaj na izložene zajednice. 

Poslednje, ali ne i najmanje važno, divlji požari imaju nekvantifikovani uticaj na životnu sredinu, uključujući i 
degradaciju šuma, eroziju zemljišta i gubitak plodnosti, pad biodiverziteta i emisiju gasova staklene bašte.

Divlji požari se često javljaju na niskim teritorijama i brdskim područjima regiona Zapadnog Balkana krajem 
proleća i tokom neobično toplih i suvih leta. Požari su obično rezultat poljoprivrednih požara koji se šire na 
zapaljivu vegetaciju u okolini. Šumski požari su od posebnog značaja u regionu sa visokim šumama. Šuma 
zauzima čak četrdeset do pedeset odsto zemljišta na Kosovu. Šume se ponekad u pograničnim regionima šire 
na susedne zemlje.  

Albanija 11.930.000 2.857.000 11.825.341 2.847.572 99% 100%
Bosna i Hercegovina 16.850,00     3.846.000 2.652.397 985.245 16% 26%
Hrvatska 59.640.000 4.418.000 35.06.992 2.850.052 59% 65%
MK 9.339.000 2.102.000 8.120.330 2.100.949 87% 100%
Makedonija 9.339.000 2.102.000 8.120.330 2.100.949 87% 100%
 Crna Gora 4.115.000 620.078 3.613.701 486.141 88% 78%
Srbija 39.370.000 7.291.000 10.660.874 1.737.445 27% 24%

Država/Teritorija BDP
Izloženost 

BDP-a 
zemljotresima 

Stanovništvo 
Izloženost 

stanovništva
zemljotresima 

Odnos sta-
novništva 

Odnos 
BDP-a 

Kosovo

Mart
2006

April 
2014

Mart 
2006

April 
2014

Mart
2006

April 
2014

Mart 
2006

April 
2014

Nema 
podataka 

Nema 
podataka 1.200 Nema 

podataka 
1.6 mil-

iona 
3.25 mil-

iona 
Nema 

podataka 
Nema 

podataka 
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Ko je ranjiv na Kosovu i zašto?

Podregionalni Izveštaj o humanom razvoju za 2016. godinu identifikuje sedam grupa ljudi koje su najosetljivije 
na katastrofe. Tu spadaju siromašni, žene, deca i starije osobe, osobe sa ograničenim sposobnostima, manjine, 
migranti, povratnici i interno raseljena lica, kao i poljoprivrednici. Od svih ovih, podregionalni Izveštaj o hu-
manom razvoju sadrži podatke za siromašne i migrante na Kosovu.
Siromašni ljudi. 
Nezaposlenost je i dalje problem u mnogim od tih zemalja i teritorija, u rasponu (prema metodologiji MOR-a) 
od niske nezaposlenosti od 16,9% kod muškaraca i 15,1% kod žena u Albaniji do visoke od 35,3% na Kosovu.

Migranti, povratnici i interno raseljena lica. Treći razlog je unutrašnja migracija. Urbanizacija je sve veći 
fenomen u zemljama Zapadnog Balkana sa stanovništvom koje se kreće ka gradovima u potrazi za boljim mo-
gućnostima. Ovo dovodi do koncentracije ljudi i njihovog bogatstva na određenim geografskim prostorima. 
Ovo kretanje ka urbanizaciji zajedno sa rastućim brojem i gustinom stanovništva, propraćeno loše održava-
nom i preopterećenom javnom infrastrukturom, koja obuhvata prevoz, energetiku, sisteme za odvodnjavanje 
i komunikacije, je postalo važan pokretač rizika. Gradovi se često nalaze u plodnim rečnim slivovima, u brdo-
vitim područjima ili u blizini obale i odlikuju se visokom izloženošću prirodnim opasnostima. Urbanizacija 
čini čak 61% na Kosovu.

U stvari, OEBS-ova studija je pokazala da su se ilegalna izgradnja i neformalna naselja na Kosovu povećali, 
neformalne i ilegalne transakcije se nastavljaju nesmanjenim tempom, nezakonito zauzimanje imovine ostaje 
rašireno i katastarski sistem i registar imovinskih prava su nepotpuni i netačni. Dodatni doprinoseći faktor je 
bio blizu kolapsa poslovanja i održavanja tokom oružanog sukoba, fragmentisan je i nije u potpunosti opora-
vljen od tada.

Sistemi za rano upozoravanje 
 
Rano upozoravanje je glavni element smanjenja rizika od katastrofa. Smanjuje broj žrtava i ekonomski i ma-
terijalni uticaj katastrofe. Najefikasniji aktivno uključuje zajednice koje su pod rizikom od samog procesa iz-
rade i osigurava dopiranje do siromašnih i onih  koji su na marginama društva. Sistemi osiguravaju da su žene 
uključene u izbor tehnologija, izradu i strategije dopiranja sistema za rano upozoravanje jer je maksimalno 
povećanje dostupnosti za žene i muškarce podjednako  važno. Najbolji primeri takođe obučavaju i povećavaju 
svest javnosti o rizicima i obezbeđuju doslednu spremnost ljudi. Iako je pitanje SRU-a  rešeno kroz Strategiju 
o vodama na Kosovu, trenutno ne postoji ni jedan nivo SRU-a.
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- Svesni su kako da reaguju i gde da se 
evakuišu u slučaju iznenadnog početka 
industrijske katastrofe.

- Žive u strahu od odvajanja od porodice i dramatične 
Promene u životima svojih i života roditelja zbog gu-
bitka porodice i sredstava za život.
- Nemaju dovoljno znanja o tome kako da kontaktiraju 
najbliže ukoliko dođe do industrijske katastrofe.
- Neinformisani su o tome kako i gde da nastave svoje 
obrazovne aktivnosti.
- U stanju su da prepoznaju zdravstvene simptome 
kao što su povraćanje i mučnina upotrebom zagađenog 
zemljišta, vode i vazduha i stoga su nespremni da pri-
jave takve simptome blagovremeno članovima porod-
ice ili drugim odraslim osobama u svojoj zajednici.
- Nemaju sistem podrške koji će se baviti mogućim 
dugoročnim uticajima zagađenja
na zdravlje.

+ Imaju klub za životnu sredinu u školi koji podiže 
svest o zagađenju i mobiliše njihove vršnjake i
reaguju na njih u slučaju nužde.

+ Pišu članke o rizicima nerešenih katastrofa i šalju ih lokalnim 
novinama.
+ Zajedno sa članovima porodice, učestvuju u participativnoj pro-
ceni rizika u svom selu/gradu za podizanje svesti i o mogućim 
merama za suočavanje sa  industrijskim nesrećama.
+ Imaju koristi od dobrih mera pripravnosti kod kuće i
u školi, čiji su cilj obezbeđivanje pristupa čistoj vodi i bolji rezultati 
zdravlja.
+Ojačani su koordinisanim informacionim kanalima u realnom 
vremenu koji obezbeđuju tačne informacije o statusu vode i vazdu-
ha.
+ Svesni su mera pravilnog i pravovremenog reagovanja u vanred-
nim situacijama koje mogu da smanje negativne efekte nakon in-
dustrijske katastrofe.
+ Korisnici su šeme osiguranja u slučaju „prirodnih nepogoda“ 
kojima su se njihovi roditelji pridružili, a finansirale su lokalne i 
državne institucije.

       Kao agent       Kao žrtva

      Vrste inicijativa 

Razviti mehanizme za podizanje svesti o riziku i 
razmeni informacija, uključujući i sisteme ranog 
upozoravanja koji koriste, na primer, radio, TV i 
pametne telefone da dopru do ugroženih grupa, 
uključujući i decu.
▶ Osigurati da su mere pripremljenosti na snazi 
(npr. lokacije za evakuaciju i maske protiv za-
gađenog vazduha) i vežbati reagovanje u hitnim 
situacijama.
▶Neka komunikacioni sistemi budu na snazi i adek-
vatno obučite decu da ih koriste.
▶Stalno podizanje svesti o industrijskim rizicima, 
ciljajući decu i mlade.
▶ Obezbediti usaglašenost sa odgovarajućim
zakonima, posebno usmerenim na zaštitu dece.
▶ Sprovoditi redovne interne i eksterne obuke na
osnovu planova pripremljenosti i osigurati da 
porodice vežbaju ove planove sa svojom decom.
▶Obezbediti obuke za decu o tome kako da 
prepoznaju simptome kontaminacije i kako da 
upozore druge.

▶Osigurati da su na snazi odgovarajuća pravila o radu 
industrijskih postrojenja i strogi standardi bezbednos-
ti, kao i propisi o urbanističkom zemljištu.
▶Uspostaviti mere osiguranja i transfera rizika koji 
obezbeđuju adekvatnu pokrivenost za decu, i za 
sadašnjost i budućnost.
▶Osigurati mere pristupa informacijama i razmenu 
informacija u realnom vremenu u toku katastrofa.
▶Organizovati efikasne specijalizovane kapacitete 
odgovora.
▶Uspostaviti efikasnu razmenu informacija o prošlim, 
sadašnjim i budućim industrijskim katastrofama.
▶Izraditi regionalni akcioni plan za rešavanje bi-
oloških, hemijskih
i radioloških katastrofa. 
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Ključne preporuke 
1. Razvoj treba da bude zaštićen od rizika. Razvoj koji ne uzima u obzir rizike na samom početku je ugrožen 
od opasnosti koje će verovatno dovesti do katastrofe koja će se ponavljati uticati na život, zdravlje, blagostanje 
i prava ljudi. Investicije treba da se zaštite od početka do planiranja i realizacije na osnovu konkretnog znanja 
o relevantnim rizicima.
2. Strategije za smanjenje rizika od katastrofa treba da ukažu na centralnu ulogu ljudi, ne samo kao na žrtve/
osobe koje su preživele nepogodu, već i kao na agente promene. Nedostatak upravljanja rizikom doprinosi 
snažnim fizičkim opasnostima koje prerastaju u katastrofe i osnovni su proizvod ljudskog delovanja. Nisu 
samo opasnosti u pitanju, već  i ljudska interakcija i kako im ovo može ili ne može pomoći da se pretvore u 
katastrofe. To znači da ljudi mogu da utiču na verovatnoću i intenzitet rizika putem svojih izbora (naselja, ko-
rišćenje njihovog prirodnog okruženja itd), ali i investiraju u izgradnju kapaciteta i otpornost.
3. Razvojne intervencije i strategije smanjenja rizika od katastrofa treba sprovesti za ljude i od strane ljudi. „Za 
ljude“ zahteva zaštitu od rizika i „od strane ljudi“ predstavlja njihovo osnaživanje tako da oni mogu postati no-
sioci promena, informisani i odgovorni akteri. Informisani, osnaženi, aktivni i odgovorni građani su najbolja 
sredstva koje država može da ima kada je u pitanju sprovođenje agende humanog razvoja upoznatog sa rizici-
ma. Osnaženi i informisani građani i zajednice mogu da budu bolji izbor o nivou prihvatljivih rizika.
4. Vreme, prostor i nepredvidivost su zamršeni delovi okvira humanog razvoja koji je klimatski pametan i koji 
je upoznat sa rizicima. Dok je prostorna analiza zasnovana na istorijskim vremenskim linijama ključna za 
razumevanje opasnosti na različitim lokacijama u regionu, budući obrasci rizika izazvani klimatskim prom-
enama treba da budu uzeti u obzir za dugoročne potrebe planiranja. Klimatske promene će verovatno proiz-
vesti češće, nepredvidive i intenzivne katastrofe, kao i nove obrasce rizika. U budućnosti, očekuju se značajne 
promene u padavinama i temperaturama.
5. Osnovna komponenta promene paradigme jeste sposobnost kreatora politike da se usredsrede na prevenci-
ju. Ipak, preventivno planiranje je izazov. Sa ograničenim budžetima i pritiscima kratkoročnih mandata i ne-
posrednih prioriteta, političari retko troše resurse na prevenciju. Kada ne postoji neposredna opasnost, ten-
dencija jeste da se predostrožnost ne koristi i čeka se da se reaguje na drugi skup vanrednih situacija.
6. Posvećenost je potrebna za generisanje novih podataka i znanja i korišćenje  dokaza za planiranje. Nemateri-
jalna šteta, kao što su gubitak mogućnosti za obrazovanje kada su škole zatvorene ili povećanja neplaćenog rada 
za žene koje treba da vode brigu o članovima porodice, treba da bude razmatrana kada su troškovi katastrofa u 
pitanju. Prebacivanje na razvoje koji su upoznati sa rizicima umesto aktivnog reagovanja u vanrednim situaci-
jama zahteva nove vrste kvantitativnih podataka koji imaju veze sa prostornom izloženošću i društveno-ekon-
omskim slabostima.
7. Ranjive grupe moraju da imaju pristupačna rešenja i bolje mogućnosti da se zaštite od rizika. U cilju zaštite 
ugroženih populacija, civilno društvo, vlada u regionu i privatni sektor treba da povećaju svoje zaštitne meh-
anizme kako bi obezbedili adekvatnu i jednaku pokrivenost. Ovo uključuje, između ostalog, socijalne službe, 
šeme osiguranja, pristup uslugama, socijalnu zaštitu i sigurnu infrastrukturu.
8. Odgovarajuće strukture i mehanizmi upravljanja moraju da budu na snazi kako bi podržali humani razvoj 
upoznat sa rizicima. Odgovarajuće strukture, kao što su institucionalni mehanizmi, zakoni i njihovo spro-
vođenje, kapaciteti i budžet, već su dostupni u regionu, ali je potrebno osnaživanje i jačanje. Strategija smanjen-
ja rizika takođe treba da ide izvan odgovornosti agencija za bezbednost zaduženih za reagovanje u vanrednim 
situacijama kroz uključivanje u odgovornost svih državnih organa.
9. Zemlje Zapadnog Balkana moraju da se pridržavaju svojih globalnih obaveza. Obaveze preuzete od strane 
zemalja regiona u pogledu Ciljeva održivog razvoja,  Sendai okvira, Sporazuma iz  Pariza (COP 21) i predsto-
jećeg Svetskog humanitarnog samita treba da budu poštovane. Ove obaveze sada treba da bude lokalizovane i 
Nacionalni akcioni planovi razvijeni, sprovođeni, praćeni i saopšteni široj javnosti.
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