
Për një mjedis të 
shëndetshëm

Të Gjelbërit e shikojnë politikën e 
tyre të lidhur ngusht me
mjedisin.Nuk mund të kuptohet 
mirëqenia ekonomike e propozuar 
nga partite e tjera, pa siguruar më 
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 erozioni 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, 

kafshëve, 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.
Shumica e makinave në vendin 
tonë janë të vjetra dhe kjo duket 
nga bloza dhe tymi i zi që ato 
clirojne cdo ditë nëpër rrugët e 
qyteteve tona. Duhet ti themi ndal 
qarkullimit të këtyre automjeteve në 
rrugët tona. Shqipëria duket të ketë 
treguesit europian të ndotjes dhe jo 
të jetë vëndi më i ndotur në Europë.
Misioni i Të Gjelbërve është ti 
përgjigjen politikisht krizave 
ekologjike.
Ne dëshirojmë të kemi qytete të 
gjelbëruara me pemë anës rrugëve, 
ku cilësia e jetës është e lartë.



Manaxhimi dhe Riciklimi i mbetjeve

Më shumë ushqim 
ekologjik

Ne duhet te investo-
jmë në drejtim të 

manaxhmit dhe Riciklim-
it të mbetjeve sipas stand-
arteve Europiane.
Menaxhimi i mbetjeve në 
të gjithë vendin mbetet 
një nga problemet krye-
sore të qytetarëve shqip-
tarë. Më shqetësuese situ-

ata është në qytetet më të zhvilluara me popullsi më të lartë, si Tirana, 
por edhe në qytete turistike . Në asnjë qytet në vend nuk ka kazanë 
mbeturinash ku të bëhet edhe ndarja e mbetjeve që në burim, njësoj 
si në vendet perëndimore sipas klasifikimit, qelq, letër, mbeturina 
konsumi. Po ashtu, edhe pas kaq shumë vitesh, në vend nuk ka ende 
një sistem kontrolli dhe përpunimi të mbetjeve tepër të rrezikshme, siç 
janë ato spitalore apo mbetjet industriale. 

Ne dëshirojmë heqjen 
e tvsh-s për ushqim 

ekologjik, dhe ta oriento-
jmë bujqësinë Shqiptare në 

prodhimin ekologjik.
Ne dëshirojmë ta shtojmë blerjen e 

ushqimit ekologjik si dhe të ushqimeve 
të prodhuara lokale tradicionale. Ne duhet ti japim përparsi zhvillimeve 
të tregjeve bujqësore lokale.
Fushat Shqipëtare dhe tregjet e fruta-perimeva nuk duhet të përmbajnë 
prodhimet me gjene të modifikuara “OMGJ”. Ne jemi për një SHQIPËRI 
pa OMGJ.



Më shumë 
vetura 
që nuk ndotin 
mjedisin

Makinat e vjetra dhe që 
përdorin karburant 

NAFTË janë ndotësit më 
të mëdhejn të mjedisit, 
sidomos në qytetet e 
mëdha. Deri më 2025 
duhet të gjitha veturat e 
reja që futen ne Shqipëri 
mund punojnë me ndonjë 
karburant të ripërtëritur.
Ne dëshirojmë të 
mbështesim që veturat 
ekzistuese të rindryshohen 
dhe ato të punojnë me 
karburant mjedisi/që nuk 
e ndotin mjedisin duke 
favorizuar ndërmjet heqjes 
së taksave për përdorimin 
e tyre.

Transporti me autobus dhe tren duhet të përmirësohet në 
të gjithë vendin. Ne jemi për një politik transportesh që 

shikon nga e ardhmja. Ne dëshirojmë të investojmë në trafikun 
hekurudhor, tranvaj dhe metro të cilët do të përmirsojnë 
transortin publik në qytete. Duhet të ketë një përmirësim të 
veçantë për transportin publik, veçnërisht në vëndbanimet të 
populluara. 
Ne dëshirojmë të kemi shërbim me orar më të zgjatur, tarifa/
çmime të ulëta për transportin publik.

Transport 
më i mirë 
kolektiv



Për energji të rinovueshme

Ruajtja e shumëllojshmërisë biologjike

Ne duhet të investojmë në zhvillimin 
e energjive të rinovueshme. Në 
planet e së ardhmes investimet 
duhet të kryen për prodhimin e 
energjisë nga era. Ne dëshirojmë të 
kemi panele diellore në shumicën 
e pallateve në vitin 2025. 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. 
Energjia bërthamore as që duhet 
marrë në konsideratë.

Ne kemi kausën tonë për “Një 
Shqipëri pa çentrale nukleare”

Proçeset e natyrës janë të kërcënuara 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 të buri-
meve të natyrës si një çështje me interes të përgjithshëm. Ruajtja e florës e 
faunës dhe shumëllojshmëria e shtazëvë janë prioritet të politikave tona.
Veprimtaria njerëzore duhet bërë duke pasur parasysh natyrën, ashtu që 
gjithanshmëria e llojeve, të ruhet dhe të zhvillohet. Ne duhet të kujdeset 
për ruajtjen e shumëllojshmërisë së kafshëve, shpendët dhe pëshëve.
Livadhet dhe kullosat me lloje të pasura duhen mbrojtur.
Mbrojtja e plazheve duhet të ketë një kujdes të veçantë.
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