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Partia e Gjelbër lindi si një lëvizje 
politike të cilën në skenë e thiri 
koha, jo vetëm për të dhënë alarm-
in për krizën e thellë ekologjike që 
po kalojmë, por edhe për imple-

mentimin e politikave të gjelbra që janë në 
harmoni me mjedisin.
“Të Gjelbrit e Shqipërisë”  fillimisht lindën si 
një lëvizje politike mjedisore të krijuar më 1 
shtator 2001, me nismën e një grupi intelek-
tualësh të rinj të fushave të ndryshme. Kësaj 
lëvizje politike iu bashkuan shumë shpejt 
shoqatat ambientaliste dhe klubet ekologjike 
që përfaqësonin shoqërinë civile ambiental-
iste të kohës. Synimi kryesor i kësaj lëvizje 
politike ambientaliste  ishte përfaqësimi i 
zërit  ambientalist në organet vendimarrëse 
lokale, pasi vetëm kështu ajo do të mund të 
realizonte programin e saj në mbrojtje të mje-
disit. Ajo e arriti këtë objektiv që në pjesëmar-
rjen në zgjedhjet e para lokale të vitit 2003. Për 
here të parë një Lëvizje politike pro mjedisit 
përfaqësohet në nivel lokal më këshilltarët e 
saj. Që nga ajo kohë Partia e Gjelbër ka rritur 
numërin e përfaqësuesve të saj në këshillat 
bashkiak. Synimi kryesor elektoral i Partisë së 
Gjelbër është përfaqësimi i politikës së gjelbër 
në Parlamentin Kombëtar. Zëri i Gjelbër është 
zëri që i mungon sot Parlamentit Shqiptar.
Kongresi i  Dytë i “Të Gjelbërve” mbajtur më 
15 Dhjetor 2007 hodhi bazat e konsolidimit të 
një force politike me parime të gjelbra Euro-
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piane. Ai tashmë njihet si kongresi i lindjes 
së Partisë së Gjelbër të Shqipërisë dhe data e 
15 Dhjetorit të njihet nga Të Gjelbrit si “Dita 
e Gjelbër”.   
Partia e Gjelbër në princip të politikës së saj ka 
folozofinë e gjelbër. Platforma e saj  politike 
ngre bazat e përgjegjësisë për mjedisin. Partia 
e Gjelbër mbron me forcë liritë , të drejtat e 
njeriut, të drejtat e pakicave, barazinë gjinore, 
politikat paqedashëse dhe ndërtimin e një 
shteti social. Partia e Gjelbër synon forcimit e 
sistemit demokratik bazuar në një demokraci 
sa më përfshirëse ku njerëzit të marrin pjesë 
drejtëpërdrejt në vendimet që i përkasin. Ajo 
punon për një shoqëri pluraliste, gjithëpërf-
shirëse dhe tolerante, një shoqëri jo diskrim-
inuese ku zëri i të gjithë qytetarëve të dëgjohet 
dhe të vlerësohet. Partia e Gjelbër objektivin 
e saj më madhor ka ndërtimin e një Shqipërie 
të Gjelbër Europiane e cila në themel të saj do 
të ketë zhvillimin e një ekonomie të gjelbër si 
një model zhvillimi të qëndrueshëm ekono-
mik, social dhe mjedisor. 
Mjedisi mbrohet me vote!
Ky është mesazhi që Partia e Gjelbër përcjell 
tek qytetari. Nuk ka rrugë tjetër për të shpëtu-
ar nga ndotja dhe shkatërimi i mjedisit përveç 
ndergjegjësimit dhe votes pro një politike mi-
qësore me mjedisin.
Partia e gjelbër është e shtrirë në të gjithë 
vendin me strukturat e saj.Partia e Gjelbër, 
që nga tetori i 2008s, është anëtare më të dre-
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jta të plota e Partisë së Gjelbër Europiane. 
Ajo ka përfaqësuesit e saj me të drejtë vote 
në Këshillin e Përgjithshëm Drejtues të Par-
tisë së Gjelbër Europiane. Gjithashtu Partia e 
Gjelbër është anëtare e Të Gjelbërve Global. 
Ajo tashmë është pjesë e politikës së gjelbër 
Europiane dhe Globale. 
Rinia është pjesa më energjike dhe vitale e 
Partisë së Gjelbër. Ajo është e organizuar në 
Forumin “Të Rinjtë e Gjelbër”. Të Rinjtë e 
Gjelbër kanë ndërmarrë një sërë aksionesh 
konkrete sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese 
për ndalimin e ndotjes dhe shkatërrimin e 
mjedisit. Si pjesëmarrës aktive në aktivitete 
të ndryshme në terren dhe protesta, Të Rinjtë 
e Gjelbër po shndërrohet në një forcë poten-
ciale përfaqësuese e politikave të gjelbra në 
Shqipëri. Të Rinjtë e Gjelbër  janë anëtare më 
të drejta të plota e Federatës së Gjelbër Rinore 

Europiane. Ata ka përfaqësuesit e tyre më të 
drejtë vote në Asamblenë e kësaj Federate. 
Ata janë gjithashtu anëtare të Të Rinjve Të 
Gjelbër Global dhe e disa rrjeteve Rinore Eu-
ropiane.
Partia e Gjelbër është partia që kërkon rrugë 
të reja zhvillimi. Ajo si pjesë e Politikës së 
Gjelbër Europiane, synon fuqizimin e kësaj 
politike dhe në Shqipëri. Të Gjelbrit mendo-
jmë globalisht, veprojmë në mënyrë lokale 
dhe ne duam që gjurmët që lëmë pas, të mos 
jenë shkatërrimi dhe varfëria. Programi poli-
tik i Partisë së Gjelbër është marrëveshja e 
Gjelbër me Qytetarin. Të gjitha idetë e reja që 
shpalosen aty, ndeshen me mendimin që kjo 
është e pamundur dhe e parealizueshme dhe 
ka shumë njerëz që e pohojnë këtë.
Por, Ne Të Gjelbrit themi: “Asgjë nuk është e 
pamundur. Ne mundemi nëse duam”.

NE DUAM   NËSE DHE JU DONI, MIRËSEVINI TE NE!
Bashkërisht mund të realizojmë atë që të tjerët thonë se 

është e pamundur.
Një vend më të mirë për të jetuar; Një të ardhme më të 

sigurtë;Një Shqipëri të Gjelbër.
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Kapitulli 2

Parimet  drejtuese 

1.  Përgjegjesi për Mjedisin

Mbrojtja e mjedisit dhe buri-
meve natyrore është pjesë 
e përgjegjësive politike e 
Partisë së Gjelbër. Ne duhet 
të reagojmë duke vepruar 

konkretisht ndaj ndryshimeve klimaterike, 
ngrohjes globale , reduktimin e CO2  dhe 
shkatërimin të mjedisit. Ne mbështetim fort 
nevojën për të jetuar me mjetet tona ekolog-
jike. Ne duhet të ruajmë mjedisin, të kujde-
semi për mosshaktërimin dhe përdorimin me 
kujdes të  burimet natyrore të vendit. Edhe 
pse ekziston një preokupim i deklaruar për 
problemet mjedisore dhe shaktërimin e buri-
meve natyrore  nuk vihet re asnjë shenjë ndry-
shimi. Dëshira për tu pasuruar sa me shpejtë, 
po kontribun në varfërinë e vazhdueshme të 
pjesës më të madhe të burimeve natyrore në 
vend duke shkaktuar një degradim të madh 
të mjedisit. Nuk ka asnjë program politik se-
rioz që të kërkojë ndërhyrjen për zgjidhjen 
e problemeve mjedisore dhe për të ndaluar 
shkatërrimin e burimeve jo të ripërtëritshme 
të vendit. 

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 ven-
dit duke stimuluar ekonomitë që respektojnë 
mjedisin dhe investojnë kapitale për të evit-
uar shkatërrimin e tij. Ne kërkojmë që politi-
kat ekonomike dhe tregtare të shërbejnë për 
objektivat sociale dhe mjedisore, jo vetëm 
si tregues ekonomik të rritjes së prodhimit. 
Përgjigja jonë është zhvillimi i qëndrueshëm, 
i cili integron objektivat mjedisore, sociale 
dhe ekonomike për të mirën e përgjithshme. 
Zhvillimi i qëndrueshëm  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 vi-
jnë . Çdo person ka të drejtë të kundërshtojë 
kur konstaton shkatërrime të mjedisit.

Në mënyrë specifike përsa i përket energ-
jisë nukleare, Të Gjelbrit janë për një Shqipëri  
pa pranin e energjisë nukleare për vet dëmet 
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që ajo sjell të sotmen  dhe për brezat e ard-
hshëm. Prioritet i yni do te jete zhvillimi i en-
ergjisë së rinovueshme.

2. Liria individuale 

Ne dëshirojmë  një Shqipëri që siguron li-
ritë individuale, të drejtat dhe jetën private të 
qytetarëve të saj. Ne duam të sigurohemi se li-
ria, demokracia dhe barazia do të jenë theme-
let e shtetit tonë të së drejtës. Ne duam një 
shoqëri pluraliste, gjithëpërfshirëse dhe toler-
ante. Ne duam një shoqëri jo diskriminuese 
ku zëri i të gjithë qytetarëve të dëgjohet dhe 
të vlerësohet. Të drejtat e njeriut janë të drejta 
themelore, të vlefshme për të gjithë qytetarët, 
pa diskriminim mbi bazë race, mundësie, ori-
entimi seksual, besimi fetar, moshe, origjine 
kombëtare apo etnike.Të gjithë qytetarët du-
het 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 e shoqërisë tonë. Këto të drejta 
duhet të plotësohen dhe të mbështeten nga 
të gjithë njerzit, për të pasur një jetë dinjito-
ze. Në çdo moment ku kostatihet se këto të 
drejta nuk janë, ne të Gjelbrit do të luftojmë 
për ti pasur ato, duke propozuar solidaritet, 
edukim, zhvillim, bashkëpunim dhe mbrojtje 
nga dhuna, presioni dhe diskriminimi.

3.  Demokracia Përfshirëse

Partia e Gjelbër është për demokracinë 
parlamentare, sistemin e pluralizmit au-
tonomin e pushtetit vendor, për një sistem 
gjyqësor të pamvarur, për një rend dhe qetësi 
të garantuar, për një shtet në shërbim të qyte-
tarëve që të mbrojë dhe sigurojë të drejtat 
e liritë e tyre.  Interesave të pakicave duhet 
t’u jepet vëmendja dhe kujdesi i duhur. 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 vull-
netit të tij të lirë tek institucionet e dala nga 
vota e lirë. Proçesi politik i vendimarrjes du-
het të jetë demokratik, përfshirës, transparent 
dhe plotësisht i pranueshëm dhe të jepet në 
mënyrë të kuptueshme për njerëzit e thjeshtë. 
Duhet të rritet influenca e popullit mbi vendi-
met që kontrollojnë jetën e tyre. Përfaqësuesit 
e zgjedhur kanë për detyrë të konsultohen 
dhe të informojnë në mënyrë të plotë zg-
jedhësit e tyre gjatë gjithë procesit të vendim-
marrjes. Zhvillimi i qëndrueshëm ka nevojë 
për pjesëmarrjen dhe marrjen e përgjegjësive 
të të gjithë njerëzëve dhe gjithashtu kërko-
het një ndarje e drejtë e të mirave materiale. 
Ne duhet të kemi një shoqëri demokratike 
të decentralizuar me institucionet tona poli-
tike, ekonomike dhe shoqërore me pushtet 
në shkallë më të vogël dhe më efiçent. Ne 
do të forcojmë Demokracinë e drejtpërdrejtë. 
Demokracia duhet të inkurajohet në të gjitha 
nivelet e shoqërisë. . Ne duhet të mendojmë 
gjithmonë në mënyrë globale, edhe atëherë 
kur duhet të veprojmë në mënyrë lokale

4.  Drejtësia sociale 

Politikat e Gjelbëra janë bazuar në princ-
ipet e drejtësisë. Ne Te Gjelbërit jemi për një 
shpërndarje të drejtë të të mirave material 
dhe shërbimeve si dhe një vëmëndje të ve-
cantë për nevojat e më të dobtëve. Partia e 
Gjelbër është për drejtësi sociale, për të dre-
jtat e barabarta për gratë, për drejtësi midis 
brezave dhe për drejtësi globale.

Drejtësia sociale siguron që çdonjëri të 
ketë akses në resurset jetësore dhe sociale: në 
shkollim, punë dhe pjesëmarrje demokratike. 
Një akses i drejtë duhet të mbrohet përballë 
jo drejtësisë sociale egzistuese, dhe ka nevojë 
të mbrohet institucionalisht. Shkollimi është 
një faktor vendimtar në mënyrë që t’i japi 
formë jetës të secilit. Çdo person ka të drejtën 
e edukimit të lirë, mbojtjes sociale, shërbim 
shëndetësor falas dhe një minimumi jetik të 
garantuar. Ne duam të krijojmë standarde so-
ciale bazë në lidhje me cilësinë e punës, paga-
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ve, shëndetit publik dhe pensioneve duke ga-
rantuar kështu një standard më të mirë jetese. 

Ne duhet të forcojmë pjesëmarrjen 
demokratike e cila garanton gjithpërfshirjen 
duke mundësuar kondributin e qytetarëve në 
zhvillimin e shoqërisë.

• Drejtësia është një e drejtë gjinore. 
Ne besojmë se barazia gjinore duhet të 

jetë në qendër të zhvillimi të shoqërisë sonë. 
Gruaja dhe burri duhet të kenë të njëjtën fuqi 
dhe të jetojnë jeten e tyre ne paqe. Ne duam të 
shikojmë realizimin e barazisë gjinore në çdo 
fushë të jetës përshirë dhe fushën politike. Ne 
të Gjelbrit duam të zhvillojmë institucionet të 
cilat garantojnë barazinë e gruas në shtëpi, në 
punë, në mjediset publike, dhe ne pozicione 
të tjera me influencë. Ne duam të lehtësojmë 
harmonizimin në familje dhe në jetën profe-
sionale 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 përf-
shin 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.

• Drejtësi Globale.  
Lufta për të drejtat e njeriut, për demokra-

ci, drejtësi si dhe një politikë të qëndrueshme 
mjedisore nuk na përket vetëm ne në Shqipëri.  
Zhvillimi mbarëbotëror i qëndrueshëm dhe 
të drejtat universale të njeriut janë në qëndër 
të vëmëndjes për plotësimin e konceptit tonë 
mbi drejtësinë globale. Drejtësia kërkon sol-
idaritet, mosdiskriminimin dhe përfshirjen e 
qytetarëve. Solidariteti është një prej vlerave 
thelbësore në marrëdhëniet ndërkombëtare 
të kohës që po jetojmë. Ne angazhohemi për 
një rend të drejtë në botë, për një botë më të 
sigurtë ku demokracia dhe zhvillimi i qën-
drueshëm të jenë shtyllat e një të ardhmje të 
përbashkët, të hapur dhe gjeneroze.

5. Diversiteti, një Kusht i 
Pazëvendësueshëm

Shoqëria, civilizimi dhe kultura janë zh-
villuar nëpërmjet diversitetit. Ne të

Gjelbrit jemi vetvetja si rezultat i ndër-
marrjes së veprimtarisë për lëvizjen sociale, 
dhe ne besojmë në diversitet si një nga kus-
htet e suksesit, si edhe të egzistencës, në 
të gjitha fushat e aktivitetit. Diversiteti rrit 
bashshkëveprimin ndërmjet organizatave 
dhe grupeve sa herë që ato përballen me 
ndryshime të papritura. Ai është një masë 
paraprake kundër intolerancës, ekstremizmit 
dhe totalitarizmit.  Diversiteti human ka një 
sërë dimensionesh: gjinore, sociale, kultur-
ale, 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. Diversiteti 
duhet mbrojtur në ato momente që rreziko-
het dhe ka nevojë për mirëkuptim reciprok 
dhe respekt, dhe sa herë të jetë e nevojshme, 
mbrojtje aktive.

6.  Jo – Dhunës

Në themel të filozofisë së gjelbër dhe qas-
jesjeve për zgjidhjen e problemeve të ndrys-
hme qëndrojnë format kundër dhunës. Kësh-
tu që kërkimi politik për drejtësi dhe paqe 
nuk mund të arrihet me mjete dhune. Dhuna 
nuk është vetëm fizike. Ka dhe forma të tjera 
të dhunës si pasoj e veprimeve dhe akteve 
njerëzore dhe të strukturat ekonomike që me 
veprimtarinë e tyre mund të privojnë të tjerët 
duke shkaktuar kështu një padrejtësi sociale. 

Përdorimi i forcave të armatosura për 
zgjidhjen e konflikteve apo për vendosjen e 
drejtësisë dhe paqes nuk mund të ketë suk-
ses për një kohë të gjatë.  Të Gjelbrit duan të 
shohin sa më pak ndërhyrje ushtarake dhe 
implementimi i konceptit të një politike për 
siguri civile. Kjo kërkon zhvillimin e çësht-
jeve të rëndësishme për parandalimin si edhe 
menaxhimin e konflikteve civile.



8 PARTIA E GJELBER

Të Gjelbrit janë kundër përdorimit të çdo 
forme dhumë duke inkurajuar dialogun, 
mirëkuptimin dhe bashkevëprimin në ndër-
timin e një shoqërie të paqtë.

7.   Zhvillim i Qëndrueshëm.

Vlera të tilla si përgjegjësia mjedisore, ajo 
e drejtësisë, lirisë, diversitetit dhe paqes, për 
Partinë e Gjelbër janë çështje të cilat përkra-
hen dhe mbrohen edhe nga familjet e tjera 
politike. Por ajo çfarë na përkufizon dhe dal-
lon 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 përkufizo-
jnë 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 Par-
tive të tjera politike në lidhje me zhvillimin 
e qëndrueshëm. Nuk mund të kemi zhvil-
lim të qëndrueshëm të mjedisit pa patur një-
kohësisht dhe një zhvillim të tillë në fushën 
sociale dhe ekonomike si dhe anasjelltas. Ne 
dëshirojmë të kemi një zhvillim afatgjatë e të 
qëndrueshëm, që nuk ndërtohet mbi shfry-
tëzimin e pamëshirshëm të burimeve naty-
rore si dhe mbi shkatërrimin e mjedisit. Syn-
imi kryesor i tij duhet të jetë që t´i plotësojë 
nevojat e njerëzve, njëkohësisht të krijojë 
kushte të mira jetese për brezat e ardhshëm. 
Përgjegjësia jonë politike për të sotmen dhe 
të ardhmen është ndërtimi i një Shqipërie të 
Gjelbër ku prioritet i saj të jetë modeli i zhvil-
limit të qëndrueshëm ekonomik, social, kul-
turor dhe mjedisor.
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Kapitulli 3

 Alternativat që paraqet programi 

 i Partisë së Gjelbër

I. Për një mjedis të shëndetshme

Të Gjelbërit e shikojnë qenësine e 
tyre të lidhur ngusht me mjedisin.
Nuk mund te kuptohet mirëqenia 
ekonomike e propozuar nga par-
tite e tjera,pa siguruar me parë një 

mjedis të shëndetshëm për ne që jetojme sot dhe 
për të ardhmen e femijëve tane.
Ne jetojmë në një territor të zhveshur nga erozio-
ni dhe të mbuluar nga betoni, jetojmë në zona të 
pyllëzuara pa pyje, duke thithur ajrin që shkakton 
kancer, jetojmë me ndotjen e ujit dhe tharjen e 
burimeve.Ne po jetojmë pa bukurinë e lagunave, 
lumenjëve, deteve dhe bukurive të tjera natyrore. 
Po jetojmë pa shumëllojshmërinë e bimëve , kaf-
shëve, shpendëve, peshqëve të cilët rriteshin më 
parë së bashku me ne. Ne po jetojmë shkatërrimin 
e parqeve dhe sipërfaqeve të gjelbëra.Shqipëria 
po përjeton një situatë tepër skandaloze dhe të 
rezikshme.
Shqipëria duket të ketë 
treguesit europian të ndot-
jes dhe jo të jetë vëndi më i 
ndotur në Europë.
Misioni i Partisë së Gjelbër 
është ti përgjigjen politik-
isht krizave ekologjike 

Ne mbështetim fort nevo-
jën për të jetuar me mjetet 
tona ekologjike. Ne duhet 
të mbajmë diversitetin bi-
ologjik dhe të reagojmë dhe 
veprojmë konkretisht mbi 
ndryshimin klimaterik, të 
luftojmë ngrohjen globale 
nëpërmjet përdorimit të 

qëndrueshëm të resurseve të rinovueshme dhe për-
dorimit me kujdes të resurseve jo–të riciklueshme.
Por ndërmjet çdo nocioni të nevojshmërisë”Të 
Gjelbrit” besojnë se secila prej specieve të gjal-
la të ndryshme në vendin tonë ka një vlerë të 
pazëvendësueshme dhe për këtë është e nevo-
jshme të jetë e mbrojtur.
Secili ka të drejtë të jetojë në një mjedis të pastër 
dhe të shëndetshëm.
Gjithkush ka përgjegjësinë të mbrojë dhe të rreg-
ullojë mjedisin për të mirën e të tashmes dhe të 
ardhmes për brezat që do vijnë . Secili ka të dre-
jtën e plotë të informohet mbi lejet e ndryshme të 
mjedisit përfshirë të drejtën e informimit për ma-
nipulimet gjenetike.
Çdo person ka të drejtë të kundërshtojë kur kon-
staton shkatërrime të mjedisit.
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II. Ruajtja e natyrës 

Proçeset e natyrës janë të kërcën-
uara nga aktiviteti njerëzor. Për 
ta parandaluar këtë fenomen ne 
mendojmë se nevojitet hartimi i 
një kuadri ligjor që do të bënte të 

mundur ndalimin e varfërimin te burimeve 
të natyres si një cështje me interes të përgjith-
shëm. 
Ruajtja e florës e faunës dhe shumëllojshmëria 
e llojeve janë prioritet të politikave tona. Ve-
primtaria njerëzore duhet bërë duke pasur 

parasysh natyrën, ashtu që gjithanshmëria e 
llojeve, të ruhet dhe të zhvillohet.
Shqipëria duhet të kujdesit për ruajtjen e 
shumëllojshmërisë së kafshëve, shpendët dhe 
pëshqit. Livadhet dhe kullosat me lloje të pas-
ura duhet mbrojtur. 
Mbrojtja e pyjeve, lumenjve, plazheve dhe 
sipërfaqeve të gjelbëra duhet të jetë priori-
tare. Nevoja e një memoratoriumi për ruajtjen 
dhe mbrojtyjen e tyre është urgjente.
Ne duhet ta ndalojmë më ligj impotin e pleh-
rave dhe mbetjeve nga vendet e tjera
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III. Më shumë ushqim ekologjik

Ushqimi është baza e jetës dhe ga-
rancia për një shëndet të mirë. Ne 
dëshirojmë heqjen e tvsh-s për 
ushqim ekologjik, dhe ta oriento-
jmë bujqësinë Shqiptare në pro-

dhimin ekologjik.
Të Gjelbërit kërkojnë një evolucion që kalon 
nëpërmjet një reforme të thellë dhe
inisiativave që lejojnë sigurimin e çmimeve të 
përshtatshme për shfrytëzuesit që përdorin 
metoda që respektojnë ambjentin.
Të gjithë duhen garantuar për artikuj ushqi-
morë të cilësisë së lartë, të pastëra nga
substanca helmuese. Të gjithë artikujt ush-
qimorë të pajisen me deklarim të qarta rreth 
përmbajtjes së tyre në gjuhën shqipe, ku çdo 
pjesë përbërëse të deklarohet.
Ne jemi kundërshtarë të rrezatimit të ushqim-
it  dhe sidomos kur bëhet fjalë për ushqime të 

IV. Ekonomi  e Gjelbër

Të shfrytëzosh atë që është e 
shfrytëzueshme , krijon vetëm 
në aparencë , një
mirëqënie individuale dhe kol-
ektive.

Një zhvillim pa limit që përdor të gjitha 
kapacitetet e faktorëve të prodhimit pro-
vokon në terma afatgjatë dhe në nivel botëror 
një disekuilibër , sepse prodhon më shumë 
nga sa tregu është në gjendje të thithë.

Perparimin ekonomik të vendit, Partia e Gjel-
bër e shikon nëpërmjet eko-zhvillimit.
Qëndrueshmëria nuk do të jetë e mundur për 
sa kohë do të ekzistojë varfëria dhe populli të 
jetojë një pasiguri materiale.
Partia e Gjelbër ndjek një politikë ekonomike 
e cila niset nga nevojat për të ardhmen.Ne 
dëshirojmë të kemi një zhvillim ekonomik 
afatgjatë e të qëndrueshëm, që nuk ndër-
tohet mbi shfrytëzimin e pamëshirshëm të 
resurseve si dhe mbi shkatërrimin e mjedisit. 
Synimi kryesor ekonomik duhet të jetë që t´i 

cilave i janë manipuluar gjenet .
Fushat Shqiptare dhe tregjet e fruta-perimev 
nuk duhet të përmbajnë prodhimet me gjene 
të modifikuara.
Ne duhet ta ndalojmë me importin e OMGJ-
ve ,dhe prodhimin e tyre në vend.

plotësojë nevojat e njerëzve,njëkohësisht të 
krijojë kushtet të mira jetese për brezat e ar-
dhshëm. 
Një politikë e tillë është një politik e progresit 
real, pasi sjell më shumë vende të lira pune, si 
dhe më pak shkatërrim të mjedisit.
Shtylla e ekonomisë së gjelbër është forca kr-
ijuese e njerëzve si dhe angazhimi i tyre.Ajo 
bazohet tek burimet e rinovueshme duke nx-
itur zhvillimin e ekonomisë lokale dhe rajon-
ale e cila do të sjelli zhvillimin e gjithanshëm 
të vendit.

Sistemi i sotëm, ku njerëzit sëmuren nga njëra 
anë për shkak të ngarkesës së rëndë nga puna, 
dhe nga ana tjetër ndjehen keq nga papunë-
sia, është një harxhim i tepruar i resurseve.

Ne dëshirojmë që politika ekonomike duhet 
të ndërtohet mbi principin e drejtësisë dhe 
solidaritetit , ato të jenë të qëndrueshme nga 
aspekti social dhe ai i mjedisit.
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V. Transport  Ekologjik

Nevojat e transportit duhet të 
zvogëlohen, transporti i mallrave 
të bëhet përmes hekurudhës, trans-
porti  me autobus dhe tren duhet 
të përmirësohet në tërë vendin. 

Duhet të ketë një përkrahje të veçantë për 
transportit kolektiv në vendbanimet jo fort të 
populluara. Ne dëshirojmë të investojmë në 
transportin  hekurudhor, në vend që të ndër-
tohen autostrada të shtrenjta, si dhe rrugë të 
tjera rreth e përqark.
Ne duhet të përmirësojnë mjedisin dhe trafi-
kun kolektiv. Ne dëshirojmë të kemi tarifa/
çmime të ulëta për trafikun kolektiv. 
Më shumë vetura mjedisi që nuk ndotin mje-
disin Ne dëshirojmë që në rrugët tona të ketë 
vetura më efikase dhe që harxhojnë më pak 
karburant. 
Të gjitha veturat e reja që futen ne Shqipëri 
mund punojnë me ndonjë karburant të 
ripërtëritur. Transporti publik duhet të 
përmirësohet në drejtim të përdorimit I Auto-
buzëve me energji apo “Solar Bus” si fazë të 
parë dhe të vazhdoj më ndërtimin e linjave te 
tramit dhe metrosë.
Rrugët e qytete duhet të paisen me korsin 
e biçikletave si një nevojë qytetare për këtë 
transport të shëndetshëm.

VI. Energji  e Gjelbër

Zgjidhjet e zgjuara dhe të efe-
ktshme të energjisë, duhet të 
mbështeten. 
Duhet të vihen në planet e ar-
dhëshme të investimeve të jetë 

ajo e prodhimit të rrymës nga era. Ne dëshi-
rojmë të kemi panele diellore në shumicën e
pallateve egzistuese dhe atyre të reja. Tatimi 
i pasurisë së paluajtshme, duhet t´i favorizoj 
investimet e banimit, në favor të mjedisit.
Ne duhet të ndërtojmë shtëpi që të harxhojnë 
sa më pak energji. Ne dëshirojmë të investo-
jmë, në karburantet e brendshme të vendit të 
cilat janë më të mira për mjedisin, si dhe në 
energjinë e ripërtëritjes. 

Energjia bërthamore as që duhet marrë në 
konsideratë.
Partia e Gjelbër është kundër energjisë nuk-
leare. Ne duhet ndalojmë me ligj prodhimin e 
energjisë nukleare për shkak të rezikshmërisë 
që paraqet pë rte sotmet dhe të ardhmen.
Të Gjelbërit janë për një politike moderne, 
duke zhvilluar me prioritet energjitë e
rinovueshme, si dhe në të njëjtën kohë ush-
trimin e kontrollit për ekonomizimin e energ-
jisë.
• Për ndërtimin e banesave që mundësojnë 
projekte të ekspozuara ndaj dritës dhe një
pjesë e mirë e ngrohjes se tyre dhe e ujit du-
het të sigurohen direkt nga dielli (arkitekturë 
bioklimatike).
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• Për elektricitet me origjinë 
nga era i cili është shumë 
konkurrues nga ana ekono-
mike
dhe shumë vende kanë nxjerrë 
programe të mëdha pajimesh 
(Elektriciteti me origjinë
diellore (fotovoltaike) është 
gjithashtu me kostot tashmë 
konkurruese.
E ardhmja i përket investi-
meve drejtë energjive të rino-
vueshme.

VII. Për një shëndet më të mire

Kujdesi shëndetësor dhe ai mjekësor 
është një pjesë qëndrore e 
mirëqënies.
Ne duhet të forcojmë kujdesin 
mjekësor dhe institucionet e shën-

detit publik. Ne kemi qëndrim pozitiv për 
inisiativa private , si alternativa të ndryshme 
menaxhimi. Në këtë mënyrë rriten mundësitë 
e pacientit për të zgjedhur. Zhvillimi ekono-
mik dhe shëndetësor sot ka bërë që njerëzit të 
jetojnë më gjatë, por, njëkohësisht sëmundjet 
e mirëqënies janë shtuar dhe faktorët e mje-
disit luajnë një rol më të rëndësishëm. Kujdesi 
shëndetësor dhe ai mjekësor në të ardhmen 

duhet të ketë një përfshirje më të gjërë dhe 
një angazhim për t´i parandaluar sëmundjet. 
Duhet të forcohet perspektiva parandaluese 
mbështetëse për shëndetin. Ne dëshirojmë të 
nxisim investimet për kujdesin shëndetësor 
dhe kujdesin parandalues. Politika shën-
detësore do të jetë prioritare.
Kujdesi duhet të jetë i barabartë dhe të jetë 
afër qytetarëve. Rritja e investime në këtë 
fushë janë është e nevojshme. Mjekësia alter-
native dhe ajo shtesë, duhet të integrohet në 
kujdesin shëndetësor dhe atë mjekësor.
Është me rëndësi që të ketë për të gjithë në 
shoqëri një kujdes të mirë dentar, jo vetëm 
për ata që kanë mundësi financiare të pagua-

jnë vetë. Ne dëshirojmë të 
aplikojmë një sigurim të përg-
jithshëm shëndetësor dhe ve-
canrishtë atë dentar, që shpie 
në shpenzime më të ulëta për 
pacientët, si dhe sjell një shën-
det më të mirë .
Ne dëshirojmë ta forcojmë 
më shumë kujdesin për shën-
detin duke siguruar një listë 
shërbimesh falas për të gjithë 
pamvarësisht nga mosha.
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VIII. STREHIMI

Një çati është një e drejtë. 
Çdo vit shtrohet problemi i 
shtëpive. Shoqëria mund dhe du-
het të japë mjetet për të ndërtuar 
ndërtesa të destinuara për të stre-
huar në mënyrë të qëndrueshme 
popullësinë.
Kërkesa për banesa të lira është një 
përgjigje urgjente dh e nevojshme. 
Duhen zbatuar një politikë am-
bicioze për banimin social .Të Gjel-
brit janë për ngritjen e basesave 
sociale,ku shteti të marrë përsipër 
ngritjen e tyre ose kreditimin afat-
gjatë me interesa të ulta.

IX. PUNËSIMI.

Papunësia po merr përmasa galo-
pante në raport me numërin e pop-
ullësisë active . Hapja e vendeve të 
reja të punës është e domosdoshme 
për të shmangur varfërinë. Duhet 

rivënë ekonomia në shërbim të njerëzimit.Ne 
duhet ta orientojmë zhvillimin e vendit dre-
jtë një ekomomie të qëndrueshme në të gjitha 
fushat. Për këtë kërkohet një strategji e re dhe 
afatgjatë zhvillimi e cila do të mundësonte 
dhe krijimin e vendeve te reja të punës sin 
ë sektorin public dhe privat. Zhvillimi i se-
ktorëve të ndyshëm si : bujqësisë,turizmit, 
energjisë së rinovueshme,teknollogjive të 
Gjelbëra etj, do te garantonte vendte të reja 
pune të qëndrueshme.NJë formë tjetër për të  
krijuar më shumë vende pune është dhe apli-
kimi i stimulimet. 
Kjo mund të arrihet duke inkurajuar shkur-
timin e kohës së punës. Punësimi gjithashtu 
duhet stimuluar nga ulja e taksave të punës. 
Duhet absolutisht të krijohet një sistem që do 
të lejojë mbështetjen dhe konsolidimin afatg-
jatë të sektorit të punës. Të Gjelbrit janë për 
krijimin e të gjitha kushteve për të punësuar 
dhe integruar invalidët dhe të pamundurit në 
shoqërinë tonë.

Të punojmë më pak për të punuar të gjithë
Ose të pranojmë që shoqëria të mbetet e ndarë 
në dysh midis atyre që nuk punojnë dhe atyre 
që “shpenzojnë jetën për të fituar”, ose të ven-
dosim të reduktojmë kohën e punës dhe të 
shpërndajmë të ardhurat.
Reduktimi i kohës së punës duhet vënë në 
funksionim.
Një shpërndarje e punës duhet të ndikojë në 
shpërndarjen e përfitimeve nga puna dhe re-
duktimin e pakënaqësive. E gjitha do të jetë 
funksion i ndryshimit të mënyrës së të men-
duarit. Ne nuk ndajmë iluzionin sipas të cilit 
po të prodhosh më shumë , kjo do të lejonte 
një ndarje më të mirë të të ardhurave. Logjika 
e ekonomisë aktuale, që e bën rritjen e saj një 
qëllim në vetëvete, duhet ndryshuar., duke 
rishpërndarë të ardhurat dhe punën, duke 
stimuluar aktivitetet e kohës së lirë.
Ne duhet të përcaktojmë nocionet e punës, të 
aktiviteteve dhe të nevojave sociale.
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X. MBËSHTETJE TË RINJVE

Sot, ankthi i të rinjve për të ardh-
men dhe mosbesimi i tyre është 
shumë i madh.
Pjesa më e madhe e rinisë e dinin 
se starti i tyre pas moshës 18 

-vjeçare do të jetë më I vështirë se i prindërve 
të tyre.
Papunësia e të rinjve
Të deklarosh ilegale papunësinë e të rinjve 
është një sllogan mbase efikas, por kjo nuk 
e zgjidh çështjen. Që një vend të mos ketë 
asgjë për t’i propozuar rinisë është thjeshtë 
skandaloze. Ne sot duhet të luftojmë kundër 
papunësisë së të rinjve dhe stimulimin e hap-
jen e vendeve të reja të punës për të rinjtë. Të 
Gjelbërit janë për ndarjen e punës si një çësht-
je solidariteti midis gjeneratave, si ndarja e 
kohës së lirë apo e kohës së formimit.Të rin-
jve që mbarojnë shkollën e lartë , shteti duhet 
t’iu japë një vit asistencë derisa të gjejnë punë.
Ky do të jetë viti i praktikimit të tyre.
Kushte më të mira për Edukim
Ne jemi për një politike arsimore përpa-
rimtare dhe të hapur ku të gjithë nxenesit që 
mbarojnë shkollën e mesme të kenë të drejtë 
të vazhdojnë shollën e lartë.Ne jemi për forci-
min e shkollës.Të Gjithë të kenë të drejtë të 
mbarojnë maturën pamvarësisht nga mosha 
që kanë.Të Gjithë studentet apo nxenësit që 
kanë lenë përgjysëm studimet të kenë të dre-
jtë t’i vazhdojnë ato në një kohë tjetër pam-
varësisht nga mosha e tyre.Për një sistem me 
pagese që i lejon secilit për të patur një ose më 
shumë diploma, duke u rikthyer në shkollë 
gjatë gjithë jetës nese ai e dëshiron kete.Një 

politikë paisjesh ambicioze për të lejuar futjen 
e handikapeve në shkollë.Rritjen e bursave të 
studimit për një gamë më të gjerë studentesh 
të cilet nuk ndjekin dot studimet për shkak 
të gjëndjes ekonomike që kanë.Ndikimi i nx-
ënësve dhe mundësia e tyre për të ndikuar, 
duhet të
forcohet. Të gjithë mësuesit, në rend të parë 
mësuesit e parashkollores,
duhet të ndjekin një arsimim me temë, baraz-
inë. Ne dëshirojmë që shkolla të ketë më 
shumë në qendër të vëmendjes njohuritë afat-
gjate, prandaj ne dëshirojmë të kemi një alter-
nativë për sistemin e sotëm të notave.
Ne mendojmë se shkolla duhet të jetë një 
vend për të gjithë, ku fëmijët dhe rinia me 
kushte të ndryshme nga ambiente dhe kul-
tura të ndryshme mësohen të jetojnë bashkë 
duke e respektuar njëri tjetrin. Por shkol-
la duhet të jetë edhe një vend, ku nxënësve 
me nevoja të posaçme u jepet ndihmë dhe 
përkrahje. Për këtë kërkohen investime, më 
shumë arsimtarë të kualifikuar dhe pedagog 
specialë dhe një proçes më i individualizuar 
mësimor.Ne jemi për shkolla të vogla dhe 
vetëqeverisëse dhe për ruajtjen e shkollave të 
fshatit. Shkollat e mëdha duhen ndarë në një-
si vetëqeverisëse. Çdo shkollë duhet të ketë 
një drejtori të përbërë nga kuadri i shkollës, 
nxënësit dhe prindërit.
Në shkollat e mesme drejtoritë i dëshirojmë 
me përbërje me shumicë nga nxënësit.
Ne dëshirojmë të shohim një zhvillim më 
madh në drejtim të shkollave me ide të 
ndryshme pedagogjike, me drejtime e pro-
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file të ndryshme edhe 
në kuadër të shkollave 
komunale. Të Gjelbërit 
janë për një politikë ar-
simore përparimtare 
dhe të hapur ku të gjithë 
nxënësit që mbarojnë 
shkollën e mesme të kenë 
të drejtë të vazhdojnë 
shollën e lartë. Të gjithë 
të kenë të drejtë të mbaro-
jnë shkollën e mesme të 
përgjithshme pamvarë-
sisht nga mosha që kanë. Të gjithë studentët 
apo nxënësit që kanë lënë përgjysmë studimet 
të kenë të drejtë t’I vazhdojnë ato në një kohë 
tjetër pamvarësisht nga mosha e tyre. Ne jemi 
për një sistem me pagesë që i lejon secilit për 
të patur një ose më shumë diploma, duke u 

rikthyer në shkollë gjatë gjithë jetës nëse ai 
e dëshiron këtë. Ne duam demokratizimin e 
jetës liceiste dhe studentore nëpërmjet njohjes 
së shoqatave dhe sindikatave të tyre, ne duam 
një politikë paisjesh ambicioze për të lejuar fu-
tjen e handikapeve në shkollë.

XI. CILËSIA E JETËS

Synimi për të pasur një zhvillim-
in ekonomik të lartë nuk mund 
të justifikojë shtimin e streseve 
të shumta, nuk duhet të na lejo-
jë që të sëmuremi më shumë e 

të kemi më pak kohë për shokët, familjet dhe 
ëndërrat tona.
Megjithatë na duket se shoqëria nuk është 
duke u bërë më njerëzore me kohën, por 
është duke u ashpërsuar.Gjatë viteve të fun-
dit stresi është rritur dhe jo vetëm në botën e 

të rriturve , por edhe tek fëmijët. Ne duam ta 
bëjmë jetën e njerëzve me cilësore. Puna për 
të siguruar një pagë nuk duhet të jetë gjëja 
kryesore në jetën e njeriut dhe se strukturat 
e shoqërisë, sistemet dhe normat nuk duhet 
të zhvillohen në mënyrë të njëanshme për ta 
përshtatur njeriun si punëtor me pagë. Ne 
duam që njerëzit në të të ndërtojnë respektin 
dhe ndjenjën për vetëveten.
Pikënisja e politikës sonë ekonomike është që 
është e drejta e secilit të ketë punë.
Ne synojmë që sistemi ynë i sigurisë mos të 
varet vetëm nga lidhja e punës me pagën.
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Kapitulli 4

Organizata rinore e Partisë 

së Gjelbër

Rinia është pjesa më energjike 
dhe vitale e Partisë së Gjelbër. 
Ajo është e organizuar në Foru-
min “Të Rinjtë e Gjelbër  
Ajo është  pjesë e Rinisë Stu-

dentore, intelektuale, aktiviste, progresiste  
dhe më gjërë. Ne kërkojmë që me idetë dhe 
mendimet tona ta çojmë përpara shoqërinë 
tonë. Ne dëshirojmë që të krijojmë një sistem 
politik të aksesueshëm, sa më përfaqësues, në 
shërbim të njerëzve dhe sa më pranë tyre. Ne 
besojmë tek një e ardhme më e mirë dhe për 
këtë kemi ndërmarrë këtë angazhim si pjesë 
të një organizimi politik, në përpjekje për ta 
bërë realitet “Një Shqipëri më të Gjelbër”
 Anëtarët tanë i përkasin  moshës nga  15 -30 
vjec, dhe si të gjitha organizatat e Gjelbra 
Rinore Europiane ne kemi ndërmarrë  një an-
gazhim së pari për drejtësi sociale në funskion 
të asaj  mjedisore i cili është edhe qëllimi i ek-
zistencës sonë. Anëtarësimi në Forumin Të 
Rinjtë e Gjelbër  i përket tërësisht vullnetit të 
lirë të çdo njeriu që ndihet i ri, pa kushtin e të 
qenurit domosdoshmërisht një anëtar partie. 
Ne politikën e shikojmë të lidhur ngushtë më 
mjedisin dhe për këtë arsye  sot po punojmë 
për një politikë më miqësore dhe dasham-
irëse me mjedisin, për një politikë që ruan 
dhe mbron burimet tona natyrore.
Ne dëshirojmë që të përfaqësojmë vlerat më 

të mira të  kësaj politike, duke u organizuar 
politikisht në të gjithë vendin. Ne kemi kri-
juar strukturat tona vendore dhe qëndrore 
për të afruar sa më shumë të rinj dhe të reja 
që dëshirojnë të jenë aktivë  në politikën e 
gjelbër.
 Ne kemi sot pavarësinë  tonë nga Partia e 
Gjelbër dhe jemi maksimalisht të angazhuar 
që nëpërmjet punës të sjellim një zë të fu-
qishëm rinor  në strukturat politike  të Partisë 
së Gjelbër të cilës i përkasim.
Ne kemi krijuar një komunitet Rinor të Gjel-
bër. Jemi pjesë aktive në media sociale, taki-
meve të drejtëpërdrejta me të rinjtë duke 
debatuar dhe shpalosur idetë tona në lidhje 
me mjedisin, politikën dhe rininë. Fokusi në 
kalendarin mjedisor , konferencat , semina-
ret dhe tavolinat e rrumbullakëta janë pjesë 
e rëndësishme e aktiviteteve tona gjatë gjithë 
vitit, duke mos harruar aktivizimin në fusha-
ta elektorale nëpërmjet edhe pjesëmarrjes di-
rekte si kandidatë që synojmë të sjellim një zë 
ndryshe në politikë.
Të Rinjtë e Gjelbër  kanë ndërmarrë një 
sërë aksionesh konkrete sensibilizuese dhe 
ndërgjegjësuese për ndalimin e ndotjes dhe 
shkatërrimin e mjedisit. Si pjesëmarrëse ak-
tive në aktivitete të ndryshme në terren dhe 
protesta, ajo po shndërrohet në një forcë po-
tenciale përfaqësuese e politikave të gjelbra 
në Shqipëri.
Të Rinjtë e Gjelbër janë pjesë e lista lek-
torale të Partisë së Gjelbër me kandidatët e 
tyre si për zgjedhjet parlamentare dhe ato 
lokale. Fushatat e tyre të suksesshme kanë 
bërë që disa nga kandidatët e tyre sot të jenë 
këshilltarë në disa këshilla bashkiak dhe të 
jenë një zë i rëndësishëm  për zhvillimin e 
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politikave të gjelbra në zonat ku janë zgjed-
hur.
Të Rinjtë e Gjelbër  kanë aktualisht : 
• 12  Degë Lokale bazuar në 12 qarqet e ven-
dit, sipas structures së degëve rajonale të Par-
tisë së Gjelbër
• 1 Degë Studentore e përbër nga degët e uni-
versiteteve
• 1 Degë Shkollave  të Mesme e përbër nga
klubet ekologjike të shkollave të mesme
• 1120 Antarë në të gjithë vendin nga mosha
15-30 vjeç. Nga këta 670 të rinj dhe 450 të reja 
• 17  Këshilltarë të zgjedhur në këshillat bash-
kiak në zgjedhjet e fundit lokale, Qershor 2019
Organi më i lartë vendimarrës është Asamblea 
e Përgjithëshme Drejtuese

Ajo përbëhet nga delegatët e degëve të foru-
mit. Asamblea e Përgjithëshme Drejtuese zg-
jedh Kryesinë dhe Drejtuesit e Forumit.

Të Rinjtë e Gjelbër  janë anëtare më të drejta 
të plota e Federatës së Gjelbër Rinore Euro-
piane. Ajo ka përfaqësuesit e saj më të drejtë 
vote në Këshillin Drejtues të kësaj Federate. 
Rinia e Gjelbër është anëtare e Të Rinjve Të 
Gjelbër Global dhe e disa rrjeteve Rinore Eu-
ropiane.

Bashkohuni me ne për “
Një shqipëri më të Gjelbër”.
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Kapitulli 5

Partia e Gjelbër pjesë 

e vendimarrjes lokale 

Partia e Gjelbër që nga krijimi i saj 
ka pasur si objektiv të saj që të jetë 
pjesë e vendimarrjes lokale dhe 
qëndrore. Për të arritur këtë ob-
jektiv ajo ka vlerësuar si shumë të 

rendësishme pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale 
dhe kombëtare. Zgjedhjet e fundit lokale 
të 30 Qershorit 2019, paten një rezultat his-
torik për Partinë e Gjelbër. Që nga zgjedhjet 
e 2003, ku ajo morri pjesë për here të parë dhe 
u përfaqësuar më këshilltarë në komuna dhe 
bashki, rezultatet e Partisë së Gjelbër kanë 
shënuar një rritje progresive të vazhdueshme 
si në rritjen e numrit të këshilltarëve dhe të 
votave. Ky sukses padyshim i dedikohet 
punës së gjithë strukturave, antarësisë   dhe 
mbështetësve të partisë që pavarësisht situ-
atave të vështira elektorale dhe aspak të fa-
vorshme për partitë e vogla, kanë përballuar 

me sukses sfidat elektorale duke pasur rezu-
ltate positive.  Zgjedhjet e fundit lokale Të 
Gjelbrit fituan 35 këshilltarë bashkiak. Nga 
këto 10 janë këshilltare dhe 17 janë të rinj që i 
përkasin forumit rinor.  
Partia e Gjelbër u rendit partia e katërt në 
këto zgjedhje për nga numri i mandateve të 
fituara dhe e pesta për nga numri I votave të 
marra në shkallë vendi.
Këto ishin zgjedhjet e pesta lokale radhazi 
ku Të Gjelbrit jo vetëm që kanë marrë pjesë, 
por rezultatet e tyre kanë një rritje të konsid-
erueshme nga zgjedhjet e para në ato të pesta.
Ky sukses është padyshim i kushtuar të gjithë 
anëtarëve dhe mbështetësve të Partisë së 
Gjelbër 

Vala e Gjelbër Evropiane tashmë ka prekur 
edhe Shqipërinë!
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Partia e Gjelbër është një parti e cila udhëhiqet nga mendime, ide dhe
vlera bazuar në politikën e gjelbër. Ajo ka nje vision të qartë për të ardhmen. Duke 
menduar globalisht e vepruar lokalisht duam që gjurmët që lëm pas të jenë mirëqënia 
dhe ekozhvillimi.

Vizioni i Partisë së Gjelbër është për një shoqëri të qëndrueshme
ekologjike dhe sociale ku bashkohen ndërgjegjshmëria, solidariteti dhe liria. 

Partia e Gjelbër është një lëvizje që princip të politikës së saj ka një zh-
villim të qëndrueshëm në që respekton të drejtat e Njeriut, lirinë, drejtësinë, barazinë, 
demokracinë, paqen dhe ngre bazat e përgjegjësisë për mjedisin.

Partia e Gjelbër është partia që kërkon rrugë të reja zhvillimi.
Në  programin e partisë sonë, ne kemi pasqyruar përshkrimin e realitetit, vizionet 
dhe rrugët për të ardhmen që kërkojnë vullnet për ndryshime, përmirësime dhe progres. 
Të gjitha idetë e reja ndeshen me mendimin që kjo është e pamundur dhe e pareali-
zueshme dhe ka shumë njerëz që e pohojnë këtë.

Ne themi: 
Asgjë nuk është e pamundur. 

Ne mundemi nëse duam.

NE DËSHIROJMË TË NDËRTOJMË 

NJË SHQIPËRI TË GJELBËR
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BASHKËRISHT MUND TË REALIZOJMË 

ATË QË TË TJERËT THONË 

SE ËSHTË E PAMUNDUR.

PARTIA E GJELBËR është një progresiste me një vision 
të qartë për të ardhmen.

Në këtë program elektoral të partisë sonë, ne kemi 
pasqyruar përshkrimin e realitetit, vizionet dhe rrugët për të 

ardhmen që kërkojnë vullnet për ndryshime, përmirësime 
dhe progres.

Të gjitha idetë e reja ndeshen me mendimin që kjo është e 
pamundur dhe e parealizueshme dhe ka shumë njerëz që e 

pohojnë këtë.
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NE DUAM NËSE DHE JU DONI , 
MIRË SE VINI TE NE!

Bashkërisht mund të realizojmë 
atë që të tjerët thonë se është 

e pamundur.
Një botë për të jetuar në të, një jetë për ta 

jetuar atë , një e ardhme për ta besuar.

Ne themi: 

Asgjë nuk është e pamundur. 

Ne mundemi nëse duam.
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