
E ARDHMJA ËSHTË E GJELBËR

Partia e Gjelbër ekziston sepse shoqërisë sonë 
i duhet një zë politik që nuk bënë kompromis 
në dëm të mjedisit, sepse shoqërisë sonë 
i duhet një ndryshim, i duhet një aksion 
konkret, pasi tashmë të gjithë jemi të bindur 
se mjedisi mbrohet me votë. 

zhvillim të qëndrueshëm në harmoni dhe në 
respekt të mjedisit. 
Ne dëshirojmë një politikë dhe një proces 
vendimmarrje transparent, ku të përfshihen të 
gjithë.
Përgjegjësia ndaj kësaj katastrofe ekologjike i 
përket të gjithëve, prandaj dhe angazhimi për 
përmirësimin e mjedisit kërkon solidaritetin e të 
gjithëve.
Çdo gjë që siguron natyra duhet të shikohet si 
vlerë e përbashkët. Mbrojtja e këtyre vlerave 
të përbashkëtave është pjesë e përgjegjësive 
politike, mjedisore dhe ekologjike të Partisë së 
Gjelbër. 

E ARDHMJA JEMI NE

VOTONI PËR TË ARDHMEN

VOTONI PARTINË E GJELBËR

Ne sot jemi qytetarë të vendit më të ndotur të 
Evropës, duke thithur përditë ajrin që shkakton 
probleme serioze me shëndetin. Ne po jetojmë 
në një territor të zhveshur nga erozioni, në 
zona të pyllëzuara pa pyje, jetojmë me ndotjen 
e ujit dhe tharjen e burimeve. Jetojmë nën 
kërcënimin e ndërtimit të veprave energjetike 
që cenojnë rendë jetën dhe të ardhmen. 

Ne sot na duhet një politikë ndryshe, një politikë 
të re, ku mjedisi të jetë prioritet i programeve 
të ardhshme qeverisëse locale ,duke synuar një PARTIA E GJELBËR



� JO
 IMPORTIT TË MBETJEVE NË SHQIPËRI

Stop Importit të plehrave në 
Shqipëri.
Description Importimi i 
këtyre mbetjeve paraqetnjë 
rrezikshmëri të lartë. Pasojat 
e këtij vendimi do të thellonin 
akoma më shumë krizën 
ekologjike që po jetojmë.

Partia e  Gjelbër, ngre zërin e vet 
për të mos lejuar IMPORTIN 
E PLEHRAVE. Ky vendim 
as më shumë e as më pak, do 
të bëjë që shqiptarët të mos 
thithin më oksigjen por vetëm 
mbetje toksike. 
Për këtë arsye Partia  e Gjelbër, 
i bën thirrje ndërgjegjes 
qytetare dhe veçanërisht 
të rinjve, t’i bashkëngjiten 
kësaj nisme për pezullimin 

e vendimit të qeverisë për ta 
kthyer Shqipërinë në një kosh 
plehrash për Europën e më 
gjerë. 
Ne të gjithë duhet të bëhemi 
barrikadë për t’i thënë me 
votë.

JO importit të mbetjeve në vendin tonë.

Të ndërtojmë një të ardhme të Gjelbër.Një të ardhme 
pa Centrale Nukleare është një e ardhmë e sigurtë.
Mjaftojmë të kujtojmë dje CERNOBILIN dhe sot 
ankthin që po kalojmë Qytetarët si pasojë e shpërthimëve 
NUKLEARE në Fukushima të Japonisë për ta mbajtur 
larg Energjinë Bërthamore nga vendi ynë. Shpërthimi 
i tij do të silltë  një katastrofe të madhe e cila do të 
shkatëronte gjithëcka. Kjo politikë e mbrapshtë duhet të 
marrë fund në emer të jetës,të së ardhmes dhe të fëmijëve 
tanë.Prandaj ne i bëjmë thirrje gjithë qytetarëve që duan 
të jetojnë në një Shqipëri të Gjelbër ti thonë JO me votë 
Ndertimit të Centralit nuclear në Shqipëri.

NJË TË ARDHME PA CENTRALE NUKLEARE



�Bashkohuni me ne. Le ta bejme realitet 
ne Shqiperi Revolucionin e Gjelbër!

Reduktimi i nivelit të ndotjes së ajrit si pasojë 
e çlirimit të CO2 nga makinat e vjetra. Kjo 
do të arrihet duke investuar në përmirësimin 
e transportit publik në të gjithë vendin. Ne 
jemi për një politikë transportesh që shikon 
nga e ardhmja. Ne dëshirojmë të investojmë 
në transportin hekurudhor, dhe në linjat e 
tramvajt dhe metros, të cilët do të përmirësojnë 
transportin publik në qytetet tona dhe do të na 
siguronin një mjedis më të pastër. 
Deri më 2030 duhet që të gjitha veturat e reja 
që futen në Shqipëri duhet të punojnë me 
karburant ekologjik. Kjo do të realizohet duke 
hequr taksat për përdorimin e tyre. 

Investimet në fushën e energjive të rinovueshme. 
Në planet e ardhshme të investimeve të jetë prioritet prodhimi i 
rrymës elektrike nga era dhe energjia diellore. 
Ne dëshirojmë të kemi panele diellore në shumicën e pallateve 
deri në vitin 2030. 
Kjo do të sillte jo vetëm kursimin e energjisë nga rrjeti, por dhe 
përfitimet ekonomike të familjarëve, pasi do të paguanin më pak 
për energjinë  dhe do të kishim më pak ndotje në mjedisin ku 
jetojmë.Familjet që do jetonin në pallate ku do të ishin instaluar 
Panelet Diellore do te paguanin vetem 35% të faturës për energjinë 
elektrike nga rrjeti.

Punësim në sektorin e 
teknologjive të Gjelbra. Nëse 
politika e sotme si ka afruar 
asgjë Rinisë për tu punësuar 
ne Të Gjelbërit premtojmë 
hapjen e vendeve të reja 
pune në këtë sector.vetëm 
zhvillimi i këtij sektori 
është një garanci reale për 
t’i hapur ato. Kjo është një 
politikë konkrete tashmë 
e implementuar në vendet 
evropiane. Këto janë të 
vetmet ekonomi në shkallë 
botërore që nuk po e ndiejnë 
krizën ekonomike globale. 
Pra kjo kërkon një strategji 
të gjelbër punësimi. 



�

Shtimi i sipërfaqeve të gjelbra dhe pyjore. Ne 
duhet ta ndalojmë me ligj prerjen e pyjeve deri 
me 2030, Kjo do të sillte përmirësimin gradual 
të kësaj masakre që ka ndodhur. Një pemë 
përmirëson cilësinë e ajrit, përmirëson cilësinë 
e jetës së qytetit. Nën moton “ Një qytetar një 
pemë” ne dëshirojmë që deri më 2030, kurora 
e gjelbër e qyteteve tona të shtohet me 
10.000.000 peme të reja. 

Përmirësimi i garancisë ushqimore. Të gjithë 
duhen garantuar për cilësinë e lartë të artikujve 
ushqimorë në tregjet tona, të cilët duhet të jenë 
të pastra nga substanca helmuese. Të gjithë 
artikujt ushqimorë të pajisen me deklarim të 
qarta rreth përmbajtjes së tyre, ku çdo pjesë 
përbërëse të deklarohet. Ne jemi kundërshtarë 
të rrezatimit të ushqimit dhe preferojmë kujdes 
në përdorimin e teknikës së manipulimit 
gjenetik. Fushat shqiptare dhe tregjet ushqimore 
nuk duhet të përmbajnë prodhime gjenetikisht 
të modifikuara. Ne jemi për një Sqipëri pa 
OMGJ. 
Ne dëshirojmë fëmijët tanë të kenë ushqim të 
cilësisë së lartë dhe biologjik. 

Programi ynë elektoral është një program 
ambicioz dhe ka një vizion të qartë për zhvillimin 
e qëndrueshëm të vendit drejtë Një Shqipërie të 
Gjelbër. 

E ARDHMJA ËSHTË E GJELBËR

E ARDHMJA JAM UNË

VOTONI PËR TË ARDHMEN

VOTONI PARTINË E GJELBËR

Ky program mbështetet në 
filozofinë dhe eksperiencën e 
Partisë së Gjelbër Evropiane. 
Kjo është një arsye më shumë 
që ne kërkojmë përkrahjen, 
mbështetën dhe votën tuaj 

për Partinë e Gjelbër.

Të reagojmë tani pasi nesër do te 
jete shumë vonë. 

VOTO TË GJELBRIT
VOTO PARTINË E GJELBËR




