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Ne kërkojmë që politikat ekonomike dhe tregtare të shërbejnë për objektivat 
sociale dhe mjedisore,  jo vetëm si tregues ekonomik të rritjes së prodhit. 
Përgjigja jonë është eko-zhvillimi, i cili integron objektivat mjedisore, sociale dhe 
ekonomike për të mirën e përgjithshme. 
Eko-zhvillimi mund të arrihet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit në të gjithë sektorët 
e jetës.  
Zhvillimi i gjithanshëm ekonomik i vendit kërkon që vendimet dhe veprimet duhet 
të ndërmerren duke ndjekur sistematikisht një politikë paqësore mjedisore në dobi 
të ruajtjes së burimeve natyrore. 
 
Secili ka të drejtë të jetojë në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm. 
Gjithkush ka përgjegjësinë të mbrojë dhe të rregullojë mjedisin për të mirën e të 
tashmes dhe të ardhmes për brezat që do vijnë . Secili ka të drejtën e plotë të 
informohet mbi lejet e ndryshme të mjedisit përfshirë të drejtën e informimit për 
manipulimet gjenetike. 
Çdo person ka të drejtë të kundërshtojë kur konstaton shkatërrime të mjedisit. 
                            

 
 
 
 
MJEDISI DHE DREJTËSIA SHOQËRORE 

 
Edhe pse ekziston një preokupim i deklaruar për problemet mjedisore dhe 
shaktërimin e burimeve natyrore  nuk vihet re asnjë shenjë ndryshimi. Nuk ka 
asnjë program politik serioz që të kërkojë ndërhyrjen për zgjidhjen e problemeve 
mjedisore dhe për të ndaluar shkatërrimin e burimeve jo të ripërtëritshme të vendit.  
Për këtë arsye Partia e Gjelbër ka ndërtuar këtë program ambicioz dhe progresist 
bazë e të cilit është modifikimi në mënyrë të konsiderueshme i modelit ekonomik 
aktual të zhvillimit  i cili pos jell pasoja të pariparueshme në mjedis dhe ndërtimi i 
një modeli të ri ekonomik miqësor me mjedisin. 
 Proçeset e natyrës janë të kërcënuara nga aktiviteti njerëzor. Për ta parandaluar 
këtë fenomen, Partia e Gjelbër mendonë se duhet ndalur varfërimi i burimeve 
natyrore të vendit duke stimuluar ekonomitë që respektojnë mjedisin dhe 
investojnë kapitale për të evituar shkatërrimin e tij. 
 

 
 



 
 
 
AUTONOMIA INDIVIDUALE 

 
Të drejtat njerëzore janë të drejtat individuale bazë, të cilat nuk mund të 
reduktohen. 
Janë të vlefshme për të gjithë banorët, pa diskriminim mbi bazë race, mundësie, 
orientimi seksual, besimi fetar, moshe, origjine kombëtare apo etnike. 
Të gjithë këta duhet të kenë të drejtë të bëjnë zgjedhjen e tyre, të shprehin vetveten 
në mënyrë të lirë dhe t’i japin formën që duan jetës së tyre personale pa u ndikuar 
negativisht nga mendime të të tjerëve.  
Këto të drejta duhet të garantohen nga ligji dhe të mësohen në shkollë si baza 
fondamentale të shoqërisë tonë. 
Partia e Gjelbër do të luftojmë për t’i pasur ato, duke propozuar solidarite, edukim, 
zhvillim, bashkëpunim dhe mbrojtje nga dhuna, presioni dhe diskriminimi. 
 
 

DEMOKRACIA PËRFSHIRËSE 
 
Partia e Gjelbër është për demokracinë parlamentare, sistemin pluripartizmit dhe 
autonomin e pushtetit vendor, për një sistem gjyqësor të pamvarur, për një rend 
dhe qetësi të garantuar, për një shtet në shërbim të qytetarëve që të mbrojë dhe 
sigurojë të drejtat e njeriut sipas standarteve bashkohore dhe të Kushtetutës së 
Shqipërisë. Ne të gjelbërit,e konsiderojmë demokracinë si vlerën themelore të një 
shoqërie të përparuar. Ajo është garancia e popullit për të ndërtuar të ardhmen e tij, 
nëpërmjet delegimit të vullnetit të tij të lirë tek institucionet e dala nga vota e lirë. 
Proçesi politik i vendimarrjes duhet të jetë demokratik, përfshirës, transparent dhe 
plotësisht i pranueshëm dhe të jepet në mënyrë të kuptueshme për njerëzit e 
thjeshtë. 
Zhvillimi i qëndrueshëm ka nevojë për pjesëmarrjen dhe marrjen e përgjegjësive të 
të gjithë njerëzëve dhe gjithashtu kërkohet një ndarje e drejtë e të mirave materiale. 
Interesave të minoritarëve duhet t’u jepet vëmendja dhe kujdesi i duhur. 
Partia e Gjelbër është për  një shpërndarje të pushteteve në qeveri, me qëllim që të 
rritet influenca e popullit mbi vendimet që kontrollojnë jetën e tyre. 
Ne duhet të kemi një shoqëri demokratike të decentralizuar me institucionet tona 
politike, ekonomike dhe shoqërore me pushtet në shkallë të vogël që është efiçente 
dhe praktik. 



Ne jemi në veprim për të forcuar demokracinë në të gjithë vendin  në nivele lokale, 
rajonale dhe kombëtare. Ne duam të forcojmë përgjegjësinë demokratike dhe 
efikasitetin e institucioneve vepruese. 
 

 
ZGJERIMI I DREJTËSISË 

 
Politikat e Gjelbëra janë bazuar në principet e drejtësisë. Kjo kërkon një 
shpërndarje të të mirave të shoqërisë dhe kjo si përfundim kërkon një vëmendje të 
veçantë për nevojat e më të dobtëve. Vëmendja ndaj më të dobtëve është në 
mënyrë të veçantë në nivelin kombëtar, ku vendi me politikat që ndjek ka një 
përgjegjësi specifike për të stimuluar rritjen ekonomike dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm, eko-zhvillimin. 
Partia e Gjelbër është për drejtësi sociale, për të drejtat e barabarta për gratë, për 
drejtësi midis brezave dhe për drejtësi në nivelin kombëtar dhe lokal. 

• Drejtësia sociale siguron që çdonjëri të ketë akses në resursetvitale dhe 
sociale: shkollimin, punën dhe pjesëmarrjen demokratike. Një akses i drejtë 
duhet të mbrohet institucionalisht. 

Shkollimi është një faktor vendimtar në mënyrë që t’i japi formë jetës së secilit 
person. Pjesëmarrja demokratike është një kërkesë bazë për të qënë të përfshirë në 
shoqëri dhe për të ndihmuar që t’i japim formë asaj. 
  

• Barazia gjinore. Drejtësia është gjithashtu një e drejtë gjinore. Gruaja dhe 
burri duhet të gëzojnë të njëjtën fuqi dhe kështu t’i japin një përkufizim se si 
do të jetë zhvillimi i shoqërisë më pas. Gjithmonë ato duhet të jetojnë jetën e 
tyre në paqe. 

Ne ,të Gjelbërit duam të zhvillojmë rrjetin e punës institucionale e cila garanton 
barazinë e gruas në shtëpi, në punë, në mjediset publike dhe në pozicione të tjera 
me influencë. 
Ne duam të kemi harmoni në familje dhe në jetën profesionale për të dyja gjinitë. 
  

• Drejtësi midis brezave.  Sot, e ardhmja e fëmijëve tanë është në rrezik. 
Drejtësi ndërmjet brezave do të thotë një obligim për brezat më të vjetër për 
t’i dhënë në dorëzim trashëgiminë ambjentale, sociale dhe kulturore më të 
rinjëve në një mënyrë të qëndrueshme.Ajo gjithashtu përfshin një obligim 
për brezat më të rinj për t’u kujdesur për brezat më të vjetër të popullatës. 

Ajo duhet të sigurojë që të gjithë brezat mund të marrin pjesë plotësisht në shoqëri. 
 
 



 
 

 
DIVESIRTETI  

 
Shoqëria, civilizimi dhe kultura janë zhvilluar nëpërmjet ndryshueshmërisë. 
Diversiteti rrit bashshkëveprimin ndërmjet organizatave dhe grupeve kudo që ato 
janë përballur me ndryshime të papritura. Ai është një masë paraprake kundër 
intolerancës, ekstremizmit dhe totalitarizmit. 
Ai është një burim inspirimi për gjëra të reja. 
  

Diversiteti human ka një sërë dimensionesh : gjinore, sociale, kulturale, 
shpirtërore, filozofike, fetare, gjuhësore, ekonomike, etnike, seksuale, rajonale. Kjo 
mund të shprehet prej individëve ose prej grupeve sociale. 
Ne duhet madje të mbrojmë diversitetin në opinione dhe sa në orientime politike 
po aq në ato ideologjike. 
Po ashtu ne përkrahim mbrojtjen e diversitetit të specive në natyrë 

Diversiteti duhet mbrojtur në ato momente që rrezikohet dhe ka nevojë për njohje, 
kuptim të heshtur dhe respekt, dhe sa herë të jetë e nevojshme, mbrojtje aktive. 
 
 

 
JO – DHUNËS 

 
Format kundër dhunës janë një pjesë kryesore e filozofisë së gjelbër. 
Një princip bazë i Të Gjelbërve është që mjetet e përdorura për zgjidhjen e 
konflikteve duhet të kenë si objektiv drejtësinë dhe paqen.Veprimi njërëzor dhe 
strukturat administrative dhe ekonomike kombëtare apo lokale me veprimtarinë e 
tyre mund të privojnë njerëzit për të drejtat e tyre njerëzore duke bërë një 
padrejtësi sociale 

Të Gjelbërit janë për ndalimin e këtyre formave dhe forcimin e mirëkuptimit. 
Të Gjelbërit duan të shohin sa më pak ndërhyrje ushtarake dhe implementimin e 
konceptit të një politike për siguri civile. Kjo kërkon zhvillimin e çështjeve të 
rëndësishme për parandalimin si edhe menaxhimin e konflikteve civile. 
 

 
 



 
DREJTËSI GLOBALE 

 
Lufta për të drejtat e njeriut, për demokraci, drejtësi si dhe një politikë të mjedisit 
të qëndrueshëm nuk na përket vetëm ne në Shqipëri. 
Dëshira jonë është të krijojmë një botë më të mirë që nuk njeh kufijtë nacional. 
Globalizimi është fjala kyçe e kohës së re. 
Teknologjia e informacionit si dhe zhvillimi teknik na ka afruar më afër njëri 
tjetrit, njëkohësisht padrejtësitë, varfëria si dhe problemet e mjedisit në botë janë 
shtuar. 
Bota është sot përball sfidave gjigante.Uria në botë dhe sëmundjet janë një dukuri 
e dukshme e një pjese të madhe të njerëzimit. Konfliktet e armatosura, shtypja, si 
dhe kufizimet e të drejtave qytetare, njerëzore dhe politike, pengojnë mundësitë e 
njerëzve që ata të jetojnë në liri.  
Për ne është e papranueshme që njeriu të vdes nga mungesa e ushqimit. 
Ne dëshirojmë që Shqipëria të veprojë së bashku me lëvizjet e solidarizimit dhe të 
japë kontributin e saj në zhdukjen e varfërisërisë globale. Ne angazhohemi dhe 
përkrahim një solidarizim global dhe një rend të drejtë në botë.  
 

ZHVILLIM  I  QËNDRUESHËM 

 
Vlerat të tilla si përgjegjësia mjedisore, ajo e drejtësisë, lirisë, diversitetit si edhe 
paqes, për Partinë e Gjelbër janë çështje të cilat përkrahen dhe mbrohen edhe nga 
familje e tjera politike. 
Por ajo çfarë na përkufizon dhe dallon, ne Të Gjelbrit është se ne i konsiderojmë 
këto vlera si të ndërvarura nga njëra – tjetra dhe si të pandara. Si një e tërë, ato 
përkufizojnë të gjitha veprimet tona drejt një zhvillimi të qëndrueshëm social, 
kulturor, mjedisor dhe ekonomik të shoqërisë tonë. 
Ky është dallimi ndërmjet Partisë së Gjelbër dhe Partive të tjera politike në lidhje 
më zhvillimin e Qëndrueshëm. Nuk mund të kemi zhvillim të qëndrueshëm të 
mjedis pa patur njëkohësisht dhe një zhvillim të tillë në fushën sociale e 
ekonomike si dhe anasjelltas. 
Eko-zhvillimi është koncepti i një zhvillimi të qëndrueshëm për vendin, pasi vetëm 
ai mund të realizojë njëkohësisht zhvillimin e qëndrueshëm në fushat sociale, 
ekonomike dhe mjedisore. Përgjegjësia jonë politike për të sotmen dhe të ardhmen 
është ndërtimi i një Shqipërie Evropiane ku prioritet i saj të jetë modeli i zhvillimit 
të qëndrueshëm ekonomik, social dhe mjedisor. 
 


