
�

TË NDALIM ME VOTË 
SHKATËRRIMIN E MJEDISIT

U bënë vite, po 
aq sa është vetë 
tranzicioni ynë, 
që shoqëria civile 
proteston ndaj 

ndotjes së ajrit, shkatërrimit të 
mjedisit, ndërtimit të centraleve 
nukleare, importit të OMGj-ve, 
importit të plehrave. Deri më sot 
asnjë politikë qeverisëse nuk ka 
ndërmarrë hapa konkrete për të 
ndalur shkatërrimin e mjedisit 
dhe ulur nivelin e ndotjes.
Sot mund të themi se ndotja po 
rrezikon seriozisht shëndetin 
dhe jetën. Vështirë se mund të 

gjendet ndonjë vend tjetër në 
Europë që të ketë patur këtë 
shkatërrim mjedisor si vendi ynë. 
Përgjegjësia për këtë shkatërrim 
bie drejtpërdrejt mbi politikën 
aspak miqësore me mjedisin.
Pasojat e rënda të kësaj krize 
ekologjike, nuk po i ndjen vetëm 
mjedisi i shkatërruar, por dhe 
vetë jeta e qytetarëve, pasi këto 
pasoja ndikojnë në shëndetin dhe 
mirëqenien tonë.

Vetëm një zë i gjelbër në Par-
lamentin e ardhshëm mund të 
ndalë shkatërrimin e mëtejshëm 

të mjedisit!
Qytetarë, bashkohuni me ne, 
mbështeteni Partinë e Gjelbër, 
përkraheni atë, votojeni atë, në 
mënyrë që kjo ide të zhvillohet 
dhe të bëhet realitet.
Nëse dëshironi të reagoni konk-
retisht për ndalimin e importit të 
plehrave, të reagoni ndaj ndotjes 
së mjedisit, ndaj shkatërrimit të 
tokës, lumenjve, pyjeve, faunës 
dhe florës si dhe të pengoni 
ndërtimin e veprave nukleare në 
Shqipëri, atëherë......

Vepro tani në mbrojtje të mjedisit!
Vepro tani, duke mbështetur 

dhe 
Votuar Të Gjelbrit – Partinë e Gjelbër!

Ne dëshirojmë që “Shqipëria e Gjelbër” të jetë realitet!

VoToNi ParTiNë e GjelBër!

Ka ardhur koha për të pasur një zë të gjelbër politik përcaktues në 
vendimarrjet që kanë të bëjnë me mjedisin dhe burimet natyrore. 

edlir  PeTANAJ Kryetar i 
Partisë së Gjelbër 
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Për një Shqipëri 
të GjElbër

Ne synojmë: 

Reduktimi i nivelit të ndotjes së ajrit 
duke shkuar drejtë standarteve Europi-
ane. 

Kjo 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 trans-
portin hekurudhor, dhe në linjat e tram-

vajt dhe metros, të cilët do të përmirë-
sojnë transportin publik në qytetet tona 
dhe do të na siguronin një mjedis më të 
pastër.

Manaxhimi i trafikut dhe përmirësim 
i infrastrukturës rrugore.

Stimulimi i përdorimit të mjeteve të 
reja që duhet të punojnë me karburant 
më pak ndotës. Ulja e taksave për mjetet 
që punojnë me biokarburant dhe sido-

mos për mjetet e transportit public siç 
janë trolebus dhe solarbus që ulin nivelet 
e ndotjes dhe rrisin cilësinë e ajrit. 

Stimulimi i përdorimit të bicikletës 
si një mjet transporti i shëndetshëm.

Shtimin e sipërfaqëve të gjelbëra në 
zonat urbane. Krijimi i një kordoni të 
gjelbër në pallate dhe mbjella e pemëve 
në të gjitha rrugët. Ne nuk do të lejo-
jmë industritë të ndosin ajërin duke mos 
respektuar normat dhe proçedurat qe e 
garantojnë këtë.

Ne synojmë 

Të ndalim shkatërimin e mëtejshëm të 
burimeve natyrore. Ne do të kujdesemi 
për ringjalljen e burimeve natyrore duke 

Ne synojmë 
Të zgjidhim përfudimisht problem-

in e mbetjeve duke çliruar rrugët tona 
nga to dhe do të hartojmë një stategji 
për manazhimin dhe administrimin e 
mbetjeve.

Ne nuk do të lejojmë importin 
e plehrave

Ne do të fuqizojmë industrisë ricik-
luese me lëndë të parë vendase duke re-
alizuar ndarjen e mbetjeve në burim dhe 
përgatitjen e tyre për riciklim.

Edukimi dhe ndërgjegjesimi i pub-
likut për ndarjen dhe seleksionimin e 
mbetjeve urbane, krijimin e vend grum-
bullimeve landfilldeve sipas kritereve 
dhe standarteve te bE mbi bazë qarku, 
do të jenë objektivat e kësaj stategjie.

 Ne synojmë: 

Shtimin e sipërfaqeve të gjelbra dhe 
pyjore. 

Ndalimi i prerjes së pyjeve me ligj për 
një përiudh kohe dhe mbjellja e fidanëve 
të rinjë do të sillte përmirësimin gradual 
të kësaj masakre që ka ndodhur .

Nën moton “ Një pemë një jetë ” ne 
dëshirojmë që kurora e gjelbër e qyteteve 
tona të shtohet me 10.000.000 pemë të 
reja.

mos lejuar shfrytëzimin pa kriter të 
tyre. 
Duke mbrojtur lumejtë, bregdetin, pyjet, 
lagunat, tokën, florën dhe faunën ne 
kemi mbrojtur të ardhmen.

Krijimi i një kordoni të gjelbër në pal-
late dhe mbjellja e pemëve në të gjitha 
rrugët. rivlerësimin e sipërfaqeve të as-
faltuara dhe betonizuara, në parqe e jas-
htë tyre, dhe rikthimin e tyre në hapësira 
të gjelbërta, aty ku gjykohet se asfalti e 
betoni janë të tepërt e të panevojshëm. 
Sipërfaqet e Gjelbëra dhe pemët 
përmirësojnë cilësinë e ajrit, përmirëso-
jnë cilësinë e jetës së qytetit. 
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Ne synojmë: 

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

Ne synojmë: 
 Zhvillimin e turizmit si një sektor fitim prurës për ekonominë e vendit. 

Eko-turizmi do të sillte të ardhura në ekonomitë familjare, duke e parë këtë 
politikë si një zhvillim ekonimik rajonal.
Krijimi i zonave eko-turistike malore dhe bregdetare janë një 
risi dhe e bëjnë Shqipërinë një distinacion Eko-turistik.

Zhvillimi i Eko-Turizmi duhet parë më prioritet nga shteti pasi kërkon 
zhvillimin e politikave mbështëtëse. Ai duhet të shndërohet në një industri 
që siguron të ardhura të mëdha ekonomike.
Zhvillimi i industrisë së gjelbër do të krijonte dhe një sërë 
vëndesh të reja  pune dhe të qëndrueshme, GREEN JOBS.

Ne synojmë 
Realizimin e Barazisë gjinore në të gjitha fushat e jetës.

Ne dëshirojmë ta ndryshojmë rregullin e pushtetit gjinor, i cili pengon 
barazinë ekonomike, sociale dhe politike. Politika duhet të ndryshohet në të 
gjitha fushat, që gratë dhe burrat të kenë kushte të barabarta. 
Diskriminimi në bazë seksi në të gjitha sferat e jetës kulturore 
dhe shoqërore duhet të jetë i ndaluar. Duhet të kemi aksione pozitive 
për pjesëmarrjen e gruas në fusha publike dhe private derisa të dy gjinitë të 
arrijnë barazinë. 
 Të Gjelbërit kanë qënë promotorë të përfaqësimit të barabartë 
të gjinive në zgjedhjet elektorale dhe vendimarrje. 

Grave duhet t’ju jepet prioritet në punësim në kushtet e plotësimit të 
kritereve të barabarta. 
Ne duhet të stimulojmë gratë të investonin në jetën politike 
lokale, rajonale dhe kombëtare.

Ne synojmë: 
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 substancat helmuese. Të gjithë artikujt ushqimorë të pajisen me dek-
larim të qartë 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 me hor-
mone dhe gjenetikisht të modifikuara .

Ne jemi për një Shqipëri pa OMGJ.
Ne dëshirojmë fëmijët tanë të kenë ushqim të cilësisë së lartë 
dhe biologjik.
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Ne  synojmë 

rritjen e mirëqënies duke e bërë jetën e njerëzve sa më cilësore. 
Ne synojmë që sistemi ynë i sigurisë sociale mos të varet vetëm nga 
lidhja e punës me pagën.
Në duam të rrisim sigurinë për jetën, të rrisim kontrollin për ushqimet 
që përdorim, të ulim nivelet e ndotjes, të shtojmë sipërfaqet e gjelbëra 
dhe hapësirat publike, ambientet sportive për kalimin e kohes së lire 
veçanrisht për fëmijët.
Në duam të zhvillojmë jetën në komunitet si në aspektin social dhe 
shoqëror 
Ne duam që njerëzit të ndërtojnë respektin dhe ndjenjën për vetëvet-
en, duke respektuar mjedisin. 
Jeta duhet jetuar sa më mirë kjo vlen më shumë 
se çdo gjë tjetër.

Vepro tani!
Voto “Per një Shqipëri të Gjelbër” 

Voto Partinë e Gjelbër.
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