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HYRJE
“Qytet i Gjelbër” është Manifesti i Partisë së 

Gjelbër për zgjedhjet vendore të 30 Qershorit 2019.  

Ky manifest evidenton problematikat mjedisore 
dhe zgjidhjet përkatëse që jep Partia e Gjelbër si dhe 
implementimin e politikave të gjelbra në qytetet e 
vendit.

Ky manifest elektoral jo vetëm synon sensibilizimin 
dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për problemet 
mjedisore dhe politikat e gjelbra por njëkohësisht 
i kërkon qytetarëve që të mbështesin dhe votojnë 
politikanët dashamirës me mjedisin dhe që punojnë 
për të. 

Ka ardhur koha për një ndyshim rrënjësor të 
politikës tonë në drejtim të mjedisit.

Asgjë nuk është e pamundur.  

Nëse ne duam, mund të ndërtojmë “Një Qytet të 
Gjelbër”  

Një qytet i gjelbër e bën jetën më cilësore për 
qytetarët
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NDOTJA E AJRIT

Sektorët kryesorë që kontribojnë në 
ndotjen e ajrit janë transporti, aktivitetet 
industriale dhe djegia e plehrave.

Ndotja e ajrit është bërë shumë prob-
lematike. Ajo jo vetëm po sjell pasoja se-
rioze mbi shëndetin duke shkaktuar nga 
sëmundjet më të thjeshta deri tek ato më 
të rrezikshmet për jetën, por dhe rritjen e 
kostos ekonomike për familjet që preken 
nga këto sëmundje. Në mënyrë më të de-
tajuar ndotësit kryesorë të ajrit janë: NOx, 
SO2, CO2, PM10, benzeni, etj. Nëse ne sot 
themi se ndotja e ajrit është 3-6 herë më e 
lartë se normat e lejuara nga BE, i refero-
hemi këtyre treguesve sa më sipër. P.sh, 
për një nga treguesit që përbën rrezikun 
më të madh shëndetësor, PM10, norma e 
lejuar nga BE është 50mg/m3, ndërsa tek 
ne, në zona të ndryshme, niveli i sasisë së 
grimcave të PM10 shkon mbi 200 mg/m3. 
Sa më e lartë ndotja e ajrit aq më shumë 

vite jetë humbasin qytetarët. Studimet 
tregonin se kryeqyteti gjeneronte 56 000 
tonë pluhur në vit, rreth 70 kg pluhur për 
secilin banor. Më shumë se 1400 raste 
kanceri janë të lidhura drejtpërsëdrejti 
me rritjen e shkallës së ndotjes në ajër. 
Një studim i Organizatës Botërore të 
Shëndetit arriti në përfundimin se vetëm 
ndotja e ajrit ishte përgjegjëse për 200 
vdekje në vit, në Shqipëri dhe shumica në 
Tiranë. 
Mbi 80 % e makinave përdorin naftë, për 
rrjedhojë emisioni i dyoksidit të squfurit 
dhe karbonit, oksideve të azotit, monok-
sidit të karbonit dhe lëndëve në suspen-
sion është i lartë. Meqë makinat janë në 
shumicën e tyre mbi 10 vjeçare dhe për-
dorin lëndë djegëse jashtë standarteve, 
për shkak të mos djegies së plotë, një 
pjesë e hidrokarbureve lirohet në at-
mosferë në forma të rrezikshme. Në per-
iudhat e krizave energjitike, përdorimi i 
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gjeneratorëve, përveç problemit të zhur-
mave, shton ndjeshëm  sasinë e lëndëve 
të rrezikshme të emetuara në ajër. Shumë 
pak makina janë të paisura me kataliza-
torë për të minimizuar ndotjen. Në qyte-
tet e mëdha niveli i ndotjes në pika të 
veçanta kapërcen 6 herë nivelin maksimal 
të lejuar në BE. Nuk ekzistojnë të dhëna 
statistikore lidhur me frekuencën e së-
mundjeve që lidhen me cilesinë e ajrit. 
Djegia e plehrave qoftë në vendgrumbul-
limet qoftë në qëndrat e banimit (vënia 
e zjarreve në kazanë) përbën një rrezik 
shumë të madh pasi është i pashmang-
shëm prodhimi i dioksinave, lëndë me 
toksicitet shumë të lartë. Veçanërisht janë 
më vulnerabël fëmijët dhe të moshuarit. 
Industritë si ajo e prodhimit të energjisë , 
dhe Fabrikat e çimentos shkaktojnë emi-
sione toksike në ajër. TEC-i përdor lëndë 
djegëse me përmbjatje të lartë squfuri, 
ndërsa industria e çimentos për shkak 
të mungesës së kontrollit nuk përdor në 
vazhdimësi filtrat si pasojë gjenerohen në 
ajër sasi e madhe pluhuri.
• Pluhurat e krijuar nga aktivitetet e 
ndërtimit si dhe shtrimi i rrugëve janë një 
shqetësim për qytetarët. 
• Frekuenca jo të shpeshta të moni-
torimeve të cilat japin përfundime 
përgjithësuese dhe jo të sakta duke ulur 
besueshmërinë.
• Mungojnë lidhjet ndërmjet institucion-
eve monitoruese për të integruar rezul-
tatet e monitorimit me synimin për të 
shërbyer si mekanizma parandalues dhe 
për të nxitur politika mjedisore për mini-
mizimin e faktorëve ndotës. 
• Kemi mbetur akoma në nivelin e poli-

tikave konstatuese.
• Publiku nuk informohet për problema-
tikën mjedisore në forma të përshtat-
shme për të. Nuk zbatohet Konventën e 
Aarhus-it  e cila përmban “Të drejtën e 
publikut për informacion, pjesëmarrje 
në vendimmarrje dhe të drejtën për t’ju 
drejtuar gjykatës, për cështje që lidhen 
me mjedisin” . 
• Zvoglimi i hapësirave të gjelbëra në zo-
nat urbane. Tani kemi sipërfaqe të gjel-
bër 2m2 për banor nga 7m2 për banor që 
është norma e  BE. 

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Përmirësimi i legjslacionit dhe forcimi i 
ligjit sipas standarteve të BE.
• Përmirësimi i cilësisë së karburanteve për 
automjetet me standartet e BE.Kontroll i 
vazhdueshëm i tregut.
• Të ndalohet përdorimi i karburanteve 
që nuk përbajnë këto standarte.
• Manaxhimi i trafikut dhe përmirësim i 
infrastrukturës rrugore.
• Reduktimi i nivelit të ndotjes së ajrit si 
pasojë e çlirimit të CO2 nga makinat e 
vjetra.
• 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 sidomos për mjetet 
e transportit public siç janë trolebus dhe 
solarbus që ulin nivelet ë ndotjes dhe   rri-
sin cilësinë e ajërit. 
• Hartimi i një strategjie për investime 
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në trasportin e pastër publik. Kjo do të  
përmirësimin e transportit publik në të 
gjithë vendin dhe do të ulte nivelet e lar-
ta të ndotjes që kemi.
• 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. 
• Stimulimi i përdorimit të bicikletës si një 
mjet transporti i shëndetshëm.
• Rritja e taksës së karbonit, 
• Ndalimi i ngritjes së fabrikave shtesë të 
çimentos, për sa kohë fabrikat aktuale 
plotësojnë nevojat e vendit për lëndë të 
parë.
• Shtimin e sipërfaqëve të gjelbëra në 
zonat urbane. Krijimi i një kordoni të 
gjelbër në pallate dhe mbjella e pemëve 
në të gjitha rrugët.Rivlerësimin e sipër-
faqeve të asfaltuara dhe betonizuara, në 
parqe e jashtë tyre, dhe rikthimin e tyre 
në hapësira të gjelbërta, aty ku gjykohet 
se asfalti e betoni janë të tepërt e të pan-
evojshëm. 
• Kontrolli dhe monitorimi i cilësisë së 
ajërit, si dhe krijimii një rrjeti të plotë të 
monitorimit urban sipas standarteve te 
BE.
• Kërkohet të rriten kapacitetet moni-
toruese të cilësisë së ajrit, qoftë nga pik-
pamja instrumentale qoftë ajo e kuali-
fikimit të ekspertëve. Kërkohet të rritet 
frekuenca e monitorimeve për të arritur 
në përfundime përgjithësuese dhe të be-
sueshme.

 NDOTJA dhe MENAXHIMI 
I UJËRAVE 

Në total, rezervat ujore të Shqipërisë 
llogariten rreth 13 300 m3 për person në 
vit. Burimet ujore përdoren për nevoja 
urbane, industriale, në sektorin bujqë-
sor si edhe për prodhim hidro - energjie. 
Shqipëria është gjithashtu e pasur me 
burime ujore nëntokësore, me një poten-
cial prej 1,250 milion m3 në vit në shtatë 
pellgjet gjeologjike kryesore.

• Përveçse në Kavajë, Shqipëria nuk ka 
ende siteme të trajtimit të ujrave të zeza, 
duke i shkarkuar ato direkt në ujra sipër-
faqsore dhe në dete. Ngarkesat mikro-
biale në bregdetin tonë kapërcejnë disa 
herë në pika të veçanta standartet e BE. 
Ndotja më e madhe vihet re në zonën e 
shkarkimeve pas hidrovorëve dhe stacion-
eve të pompimit në Shkodër, Lezhë, Dur-
rës, Vlorë dhe Sarandë. Nëse respektohen 
standartet, Plazhi i Durrësit, për shkak 
të ngarkesave të larta nuk duhet të për-
doret.
• Në mjaft qytete për shkak të infrastruk-
turës së amortizuar ka përzierje të ujrave 
të zeza me ujin e pijshëm. Veçanërisht e 
rëndë është situata në Tiranë. Vlerësohet 
se në zonat urbane vetëm 50% e popull-
sisë ka akses në infrastrukturën e kanal-
izimeve të ujrave të zeza.
• Industria është kontribues në rritje i 
shkarkimeve ndotëse në ujrat sipërfaqë-
sore. Ndotja më evidente vjen nga in-
dustria ushqimore, ajo e materialeve të 
ndërtimit dhe e lëkureve. Shumica e tyre 
aplikojnë teknologji të vjetër, që do të 
thotë, që nuk trajtojnë shkarkimet për-
katëse. Si rezultat, në shumë lumenj nive-
li i përmbajtjes së oksigjenit është poshtë 
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nivelit normal. Dy treguesit kryesore si 
kërkesa kimike për oksigjen ( NKO ) dhe 
kërkesa biologjike për oksigjen ( NBO ) 
flasin për ndotje nga materialet organ-
ike, shpesh me origjine shtëpiake. Lu-
menjtë më të ndotur në vend janë Lumi i 
Ishmit, Semanit, Gjanica, Erzeni dhe lumi 
i Tiranës. Këta lumenj përmbajnë për-
qëndrime të larta fenolesh, amoniumit, 
nitriteve etj. Ministria e Mjedisit nuk për-
dor instrumentat ligjorë për monitorimin 
e tyre, për pasojë nuk luftohet e keqja në 
burim dhe mjaft ligje ngelen stoli e vetëm 
Ministrisë. 
• Ndotja historike industriale gjithashtu 
vazhdon të mbetet një faktor konstant në 
prishjen e cilësisë së ujrave sipërfaqsore/
nëntokësore. Kjo vihet re në Elbasan, Dur-
rës, Vlorë, Fier, Ballsh, Rubik, fushat naf-
tëmabjtëse, Lushnje etj. Paraqesin ndotje 
nga mbetjet industriale lumenjtë, Mat, 
Drin, Fan, Shkumbin, Seman si dhe liqeni i 

Ohrit. Në dhera, sedimentet detare si dhe 
në biotë pranë dy Hot Spoteve (Porto Ro-
mano, Soda në Vlorë), ka përmbajtje të 
lartë të Hg, lindanit dhe Cr(VI).
• Në Shqipëri ka me qindra servise maki-
nash, të cilat janë një burim i madh ndotje 
për shkak të vajrave që ndrrohen dhe që 
derdhen në toke, duke kontaminuar atë 
dhe ujrat nentokësore. Sasia e vajrave 
që derdhen në mëyrë rastësore vlerëso-
het në rreth 4000 ton. Gjithashtu, rrezik 
paraqesin pikat e furnizimit me kar-
burant, rezervuarët e të cilave nuk janë 
sipas standarteve të BE dhe shumë shpejt 
do të ndeshemi me problemin e ndotjeve 
të ujrave sipërfaqësore e nëntoksore. 
Këto ndotje janë nga më të rrezikshmet 
dhe më vështirë për tu rikuperuar. 
• Mungesa e metodave të përshtatshme 
të asgjësim dhe depozitimit e mbetjeve 
të ngurta ka rritur mjaft trysninë e këtij 
sektori mbi cilësinë e ujrave sipërfaqësore 
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të lumenjtë që kalojnë pranë vendepozi-
timeve të mbetjeve.
• Lumenjtë e vendit kanë pësuar pre-
sionin më të madh nga aktiviteti njerëzor 
dhe sot janë kthyer në vende ku shikohet 
rrjedhja e një turbullire me pak gjallesa, 
shtretërit e tyre reflektojnë makutërinë 
e firmave shfrytëzuese dhe neglizhencën 
shtetërore për të vepruar. 

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Krijimi i sitemeve të trajtimit të ujrave 
të zeza në njësitë vendore bazuar në një 
startegji afatë-gjatë. Kjo do të fillonte 
me përmirësimin e rrjetit të kanalizi-
meve të zonave urbane dhe rurale si dhe 
përmirësimin e sistemeve septike. Do të 
favorizohen metodat natyrale të trajtim-
it, si psh. ligatinat, të cilat kanë kosto të 
ulët implementimi.
• Nxitja e metodave të trajtimit ekologjik 
të ekskretimeve njerëzore në burim (eco-
logical sanitation).Këto  metoda apliko-
hen kryesisht në zonat rurale, ruajnë bu-
rimet ujore nga ndotja e ujërave të zeza 
dhe i rikthejnë tokës bujqësore nutrientët 
e humbur. 
• Kontrolli dhe monitorimi i ndotjes së 
ujërave nga bujqësia.
• Përmirësimi i legjislacionit në këtë drej-
tin sipas legjislacionit të BE.
• Mbrojtja e ujerave siperfaqesore ( dete, 
liqene, lumenjëve) nga derdhjet e ujërave 
të zeza të patrajtuara.
• Trajtimi i ujërave urbane përpara 
shkarkimit të tyre në ujëra sipërfaqësorë 
veçanrisht në zonat bregdetare.
• Kontrolli dhe monitorimi i vazhdueshëm 
për ruajtjen dhe mbrojtjen e ujërave 
sipërfaqësore dhe nëntokësore nga sub-
stancat kimike dhe të rrezikshme.
• Duhet një memoratorium për ndalim e 
shfrytëzimit të lumenjëve për inerte.
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NDOTJA NGA  MBETJET

Në shkallë kombëtare vlerësohen të prod-
hohen mbi 800.000 ton mbetje të ngurta 
urbane në vit, ose pothuajse 1 kg mbetje 
në ditë për person, të cilat transportohen 
në fusha depozitimi të lokalizuara krye-
sisht në vende të papërshtatshme (shumë 
afër periferisë urbane), ilegale 
(keto fusha nuk kanë leje mjedisore) dhe 
në kushte ekstremisht të papërshtatshme 
dhe në mungesë të plotë të kritereve 
shëndetësore dhe mjedisore.
• Krijohen gjithashtu rreth 2600 ton 
mbetje spitalore në vit.
• Vit për vit shtohen në vendin tonë rreth  
mijë tonë mbetje në vit, ndërsa për Ti-
ranën shtohen rreth 27 mijë tonë mbetje 
në vit, që do të thotë se Tirana ka më sh-
uam se dy herë më shuam mbetje në vit. 
Të gjitha këto janë mbetje urbane dhe jo 
inerte.
• Nëse kemi mbi 800 mijë tonë mbetje ur-
bane në vit 10 për qind e tyre janë plas-
tike dhe i bie që mbi 80 mijë tonë janë 
mbetje plastike dhe kjo shifër sigurisht që 
është e lartë. Duhet të kuptoni se plastika 
përdoret kudo, por duhet të dini rrezikun 
e saj.
• Mbetjet plastike mund të zbërthehen 
gradualisht në përbërësit e tyre kimikë 
dhe të çlirojnë toksina të cilat janë të 
dëmshme ndaj mjedisit, gjallesave dhe 
publikut të gjerë. Disa kimikate, të tilla 
si bisfenoli. Doza të vogla të bisfenolit 
mund të shkaktojnë probleme në zhvil-
limin e fëmijëve. Bisfenoli A gjendet në 
shishet e polikarbonateve dhe në kanaçet 
e ushqimeve dhe pijeve.
• Klori është një kimikat i rrezikshëm për 
njerëzit. Polivinil kloruri, (PVC) që përm-
bajnë materialet plastike të ambalazheve 
përmban 56.8 % në masë klor në të, pra 

më tepër se gjysma e masës së PVC-së ësh-
të klor! Gjithashtu kimikatet që u shto-
hen plastikave absorbohen nga trupat e 
njerëzve. Disa prej këtyre komponimeve 
kimike është gjetur se i ndryshojnë hor-
monet dhe sjellin probleme të tjera shën-
detësore te njerëzit.
• Potenciali për riciklim i mbetjeve ur-
bane është rreth 50% (letër dhe karton, 
plastika, tekstil, qelq dhe metale); 
• Potenciali për kompostim i mbetjeve ur-
bane është rreth 60% (mbetje organike 
dhe mbetje të tjera të degradueshme); 
• Potenciali për djegie i mbetjeve urbane 
është rreth 75% (letër dhe karton, plas-
tikë, tekstile, mbetje të tjera që digjen 
dhe një pjesë e mbetjeve organike). 
• Megjithëse ekziston një potencial i kon-
siderueshëm për riciklimin apo kompos-
timin, këto aktivite kryhen në mënyrë 
sporadike, në nivele të ulëta dhe jo të 
organizuara, si dhe të padrejtuara nga 
politikat e duhura për minimizimin e 
mbetjeve që në burim.
• Sot Shqipëria është i vetmi vend në 
Ballkan që ska një vend grumbullimi të 
mbetjeve sipas standarteve të BE. Të gjitha 
pikat e grumbullimit të tyre në qytetet e 
vendit janë kthyer në HOT SPOTE, duke 
përbërë një rrezik për jetën e banorëve. 
Në to shkarkohen mbetjet e zakonshme, 
ato të rrezikshme e toksike, bateri, kimi-
kate, medikamente e deri mbetje të rrezik-
shme spitalore. Djegia e mbeturinave 
pranë qëndrave të banimit përbën një 
rrezik të madh për banorët, pasi lirohen 
gaze majft toksike (dioksina). Mungojnë 
masat ndërgjegjësuese për komunitetin. 
Kjo gjëndje është bërë shqetësuese për të 
gjithë qytetet e Shqipërisë.



13Manifesti i Gjelbër për zgjedhjet vendore

• Në shumicën e rasteve mbetjet spitalore 
mblidhen bashkë me mbetjet e tjera. Ka 
një incinerator të mbetjeve spitalore në 
Tiranë, por ai është mjaft i amortizuar 
dhe më shumë nuk funksionon, për më 
tepër ndodhet brënda zones së banuar 
dhe produktet e djegjes nuk kapen nga 
sisteme filtrash, për pasojë kur funk-
sionon sjell shqetësim tek banorët. 
• Nuk ka tentativa serioze për klasifikimin 
e mbeturinave. Kjo inisiativë mund të fil-
lonte në administratën shtetërore, të 
përfshinte shkollat, të ftoheshin adminis-
tratat e bizneseve private e trupi diplo-
matik, që në fakt e bën pjesërisht. Nuk ka 
promovim të biznesit riciklues, të letrës, 
qelqit, aluminit, lendëve plastike.
• Nga rreth 1600 km rrugë kombetare 
rreth 110 km rezultojnë me probleme 
ndotje mbeturinash urbane. 
• Zonat rurale ende nuk mbulohen (për-
jashto ndonjë rast të izoluar) me asnjë lloj 
shërbimi për grumbullim apo transportim 
të mbeturinave.

• Vlerësimi merceologjik i mbeturinave 
në Sharrë tregon përmbajtje rreth 50% 
fraksione të imta (nën 50 mm), me na-
tyrë kryesisht inorganike, ku përfshihen 
dhera dhe mbetje ndërtimi. Aktualisht në 
Shqipëri nuk funksionon asnjë zgjidhje te-
knologjike për ripërdorimin e mbetjeve të 
ndërtimit. Sot në vendet e zhvilluara rreth 
90 % e këtyre mbetjeve ripërdoren. Futja 
në përdorim e instrumentave ekonomikë 
që stimulojnë riciklimin e tyre mund të 
ketë efekt pozitiv. Dherat e shumtë nga 
ndërtimet, pjesa deri në thellësi 30 cm, 
normalisht është tokë prodhuese e cila 
mund të ruhet për tu transferuar në zona 
të tjera djerrë, ku toka nuk është cilë-
sore.
• Nuk merren masa ndaj pikave ilegale 
të depozitimeve, duke kompromentuar 
kuadrin tonë ligjor për mosimplementim.
• Mbetjet industriale  të trashëguara dhe 
ato aktuale karakterizohen nga substan-
ca kimike të rrezikshme, në shumicën e 
rasteve të ekspozuara në natyre apo në 
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depo pa dyer dhe pa roje. Një pjesë e tyre 
ndodhen pranë lumenjëve apo pranë 
detit, duke i ndotur ato. Përjashto mbetjet 
në Porto Romano, nuk është marrë asnjë 
masë për administrimin apo eliminimin e 
tyre.
• Lumjtë dhe detet janë bërë një vend 
grumbullimi për mbetjet. Ndotja e tyre 
është për shumë problematikë sipa-
soj i ndotjes kimike dhe aqsaj palstike. 
Mbejtjet kane shakteruar mjedisin dhe 
ndotjebn e ujërave tek; lumi ishem,erze
ne,vjose,shkumbin, por dhe ne liqebet 
e fierzes dhe shkodres. Gjithashtu vija 
bregdetare e Durresit ne grukë derdhejn 
e lumit ishem është e pushtuar totalisht 
nga plehrat.
• Importii mbetje përbën një rrezik po-
tencial në shtimin e sasisë së mbetjeve 
në vend duke pasur parasysh duke patur 
parasyhs se një pjesë e madhe e mbëtjeve 
tona mbeten pa u ricikluar. Mungesa e 
landfilldeve për të bërë grumbullimin 
e mbetjeve dhe më pas riciklimin e tyre 
brenda standardeve të kërkuara, mungon 
në vendin tonë dhe riciklimi i këtyre 
mbetjeve nga fabrikat aktuale përbën 
një rrezik për ambientin dhe qytetarët 
për faktin se, ato nuk kanë kapacitetet 
dhe teknologjinë e duhur. Kapacitet tona 
monitoruese të kontrollit mundgojnë.Kjo 
përpër një rrezik për futjen e mbetjëve të 
rrezikshme. 
• Riciklimi promovohet si zgjidhje mjaft 
e mirë, por për plastikën duhet treguar 
kujdes shumë i madh. Plastika që ka qenë 
ricikluar në një formë tjetër nga shishe, 
kuti apo material paketimi mund të cilë-
sohet si e pasigurt kur pas riciklimit syn-
ohet të përdoret për mbajtje ushqimi, 
mjekimesh apo prodhime për bebet. Për 
shembull, një shishe plastike që është 
përdorur për të mbajtur karburant apo 
pesticide, nuk duhet të riciklohet si enë 

për mbajtje ushqimesh. Substancat e saj 
toksike mund të jenë ende të pranishme, 
edhe pasi materiali plastik e kalon proces-
in e riciklimit

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Hartimi i një stategjie për manazhimin 
dhe administrimin e mbetjeve në tre faza 
: afat-shkurtër, afat-mesme dhe afat-
gjatë.
• Planifikim kombetar dhe lokal i manax-
himit të mbetjeve 
• Krijimii vend grumbullime landfilldeve 
sipas kritereve dhe standarteve te BE mbi 
bazë qarku.
• Veçimi i mbetjeve industriale nga ato 
urbane dhe krijimii një vendgrumbullimi 
të posaçam për  trajtimin e tyre sipas Kon-
ventes së Bazelit
• Administrim sa me efikas i mbetjeve 
nga pushteti lokal, duke përdorur makin-
eri dhe kontinier modern.
• Ndarja e mbetjeve ne burim dhe për-
gatitja për riciklim e mbetjeve të tilla si : 
letër, qelq, metal palstik etj.
• Edukimi dhe ndërgjegjesimi i publikut 
për ndarjen dhe seleksionimin e mbetjeve 
urbane. 
• Vënia në jetë e slloganit kush ndot pa-
guan
• Fuqizimii industrisë ricikluase me lendë 
të parë vendase dhe jo nga importi.
• Vendosja e një takse mjedisore ndaj 
qeseve plastike dhe pas një periudhe 
tranzicioni heqja nga tregu i tyre  dhe 
përcaktimi i një afati kohor i heqjes nga 
përdorimi i produkteve plastike në indus-
trinë ushqimore.



15Manifesti i Gjelbër për zgjedhjet vendore

• Bazuar në situatën aktuale është 
emergjente ngritja e një inspektoriati 
kombëtar për kontrollin e dhe manaxhin 
e plehrave.
• Përmirësimii ligjislacionit në këtë drejtim 
dhe nxjerrja e vendimeve dhe akteve të 
nevojshme për zbatimin e tij në praktikë.
• Kërkohet ndërgjegjësim dhe veprim për 
një të ardhme me të sigurt. Të publikohen 
rreziqet nga kimikatet përbërës të plas-
tikave, sipas studimeve të kryera në botë. 
Të etiketohen produktet plastike sipas 
përbërësve të rrezikshme që përmbajnë 
ose jo, sipas rregullave ndërkombëtare.
• Konsumatori ka të drejtë të informo-
het. Të dekurajohet importi i qeseve dhe 
shisheve plastike me anë të taksave të 
larta. Të rritet akciza ndaj amballazheve 
plastike. 

NDOTJA AKUSTIKE 

Ndotja akustike është kthyer në një tipar 
të zakonshëm të jetës moderne. Fatkeqë-
sisht, në shumicën e rasteve në shtëpitë 
tona, në punë, madje edhe gjatë pushi-
meve, zhurmat e padëshirueshme ndiko-
jnë negativisht në cilësinë e jetës tonë.
• Dihet se zhurmat e larta mund të shkak-
tojnë dëmtim permanente të shëndetit 
tonë. Njerëzit që janë subjekt i niveleve 
të larta të zhurmës, p.sh. në diskoteka 
dhe koncerte muzikore, mund të vuajnë 
nga humbja e dëgjimit si rezultat i dëm-
timit të shkaktuar në sistemin e dëgjimit 
nga tinguj me intensitet të lartë. Dëm-
time të ngjashme mund të ndodhin si re-
zultat i fishekzjarrëve dhe i të shtënave 
me armë.
• Zhurmat e padëshirueshme rritin pre-
sionin, shkaktojnë lodhje, ulin gjumin, rri-
tin stresin, ndikojnë negativisht në tretje 
dhe pengojnë përqendrimin. Njerëzit që 
banojnë në zona me ndotje të lartë akus-
tike si p.sh aeroportet, pranë diskove , 
lokaleve që nuk respektojne ligjin kanë 
një rrezik më të madh për hipertension 
krahasuar me ata që jetojnë larg tyre.
• Ndotja akustike ul produktivitetin, af-
tësinë për të mësuar, rrit aksidentet, 
rrit asenteizmin dhe kontribuon në për-
dorimin e barnave narkotike. Zhurma çon 
në aktivizimin e mekanizmave stresues. 
Ndërkohë që një reagim i tillë është fillim-
isht natyral dhe i nevojshëm, kur si pasojë 
e zhurmave të padëshiruara ajo bëhet 
permanente, atëherë është e dëmshme 
për shëndetin e trupit dhe të mendjes
• Tek fëmijët, ndotja akustike mund të 
ndikojë negativisht aftësitë e tyre për të 
lexuar dhe mësuar. Në ato klasa me ndotje 
akustike nxënësit tregojnë përformancë 
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më të ulët në krahasim me studentët e 
klasave të tjera të së njëjtës shkollë ku 
nuk ka ndotje akustike.
• Ndotja akustike është një nga ankimet 
më të shpeshta të bëra në lagjet e shumta 
të qyteteteve.
• Më shumë se gjysma e banorëve të 
qyteteve vuajnë pasojat shëndetësore nga 
zhurmat. Sipas një studimi të  kryer rezul-
ton se 52% e popullatës se kryeqytetit 
kanë çrregullime të theksuara të gjumit, 
ankth dhe përdorim të shpeshte të ilaçeve 
kundër stresit.
• Gjate 24 orëve ne Tirane, por edhe në 
qytete të tjera të Shqipërisë, mbizotëro-
jnë zhurmat e trafikut por edhe të bareve 
e lokaleve të natës, të cilat i tejkalojnë 
normat e lejuara. Ndotja akustike gjatë 
ditës është rreth 15 decibel më e lartë se 

norma e lejuar, ndërsa gjatë natës ajo ar-
rin deri në 25 decibel më tepër. 
• Sasia e tepërt e decibelëve që shkakton 
muzika e lartë dhe zhurmat ndikon drejt-
përdrejt në shëndetin e qytetarëve.

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Zhurmat e krijuara nga lokalet e natës 
nuk duhet të jenë më shume se 35 deci-
bel, në rast të kundër ato duhen mbyl-
lur, ndërsa lokalet e hapura nuk duhet të 
Tejkalojne oraret dhe  thyejne rrregullat 
ekzistojnë.
• Të mos lejohet ndërtimi i klubeve dhe 
lokaleve me muzikë pranë zonave të ban-
uara.
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• Te ngrihet një rrjet i monitorimit dhe 
kontrolli të vazhdueshm për nivelin e 
lartë të zhurmave dhe prishjen e qetësisë 
së banorëve në zonat urbane.
• Në të njëjtën kohë dhe në nivele më të 
përgjithshme, autoritetet kompetente 
duhet të ndërmarrin kryerjen e studi-
meve të nevojshme për të mbrojtur pop-
ullsinë nga burimet e ndotjes akustike që 
kërcënojnë shëndetin tonë fizik dhe men-
dor.
• Përmirësimii ligjislacionit në këtë drejtim 
dhe nxjerrja e vendimeve dhe akteve të 
nevojshme për zbatimin e tij në praktikë.
• Kultura e qetësisë duhet të zëvendësoj 
atë të zhurmës

NDOTJA DHE EROZIONI 
I TOKËS

Erozioni i tokës dhe humbja e mijëra sip 
tokë. Ky fenomen ndodh nga shpyllëz-
imet, kultivimi i bimëve njëvjeçare, vepri-
mi i ujit apo erës dhe ndryshimet cilësore 
të përmbajtjes si dhe ndërtimet e shumta 
në toka bujqësore.. 
Jemi vendi me nivelin më të lartë të ero-
zionit në të gjithë rajonin.
• Humbja e tokës në një vit varion nga një 
minimum 25 ton/hektarë në një maksi-
mum prej 40 ton/hektarë, ku në disa raste 
ekstreme, kjo humbje arrin në nivelet e 
100 ton/ha/vit. 
• Gerryerja e tokës nga forca e lumenjve 
është një tjetër aspekt qe është llogaritur 
të jetë afërsisht 16 milion ton ose 4 m3 
për person në vit. Materiale e ngurta der-
dhen në det. 
• Si rezultat i dëmtimit të mbulesës bi-
more (prerjet dhe diegja e pyjeve) jemi 
dëshmimtarë të shkarjeve masive të tokës, 
që rrezikojnë mjaft komuna e fshatra 
malore. 
• Bujqësia kultivuese e bimëve njëvjeçare 
nëpërmjet plugimit të rregullt të tokave i 
ekspozon ato ndaj agjentëve atmosferikë 
dhe rrit erozionin e tyre. 
• Ndotja është një tjetër fenomen mjaft 
i pranishëm edhe për token dhe kjo e 
shkaktuar si nga industritë e trashëguara, 
por edhe ato që ushtrojnë sot aktivitet. 
Problematike paraqitet gjëndja në Por-
to Romano, ku kemi ndotje masive me 
krom hekzavalent dhe me lindan, të dy 
me indikacione kancerogjene. Në Sodën 
e Vlorës kemi ndotje të rëndë me merkur, 
në Laç, Rubik dhe prane fabrikave të 
pasurimit, ndotje me Cu, Cr, metale sho-
qërues si As etj. Ndotjet në fushat naftë-
mabajtëse paraqesin ndotjen më masive 
dhe që kërkohen ndërhyjre të fuqishme 
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financiare. Banorët e këtyre zonave kanë 
problematikë shëndetsore shpesh mjaft 
të rëndë. Fenomeni i ndotjes reflektohet 
në zinxhirin ushqimor ashtu edhe ndotjen 
e ujërave nëntokësore Janë gjetur nivele 
mjaft të larta të përmbajtjes së lëndëve 
toksike në qumësht (lopët që ushqehen 
pranë), zarzavate etj. Veçanërisht korri-
dori Tiranë-Durrës që ka përjetuar proces-
in më të shpejtë të urbanizimit ka kon-
taminim të tokës për shkak të mungesës 
së infrastrukturës së ujrave të zeza. 
• Si pasoje e shfrytëzimit të lumenjve, 
marrjes së inerteve, për dy dekada me 
radhë, ne kemi prishur ekuilibrat natyrorë 
të “marrëdhenieve” mes lumit dhe detit. 
Lumenjtë nuk shkarkojnë me materiale të 
ngurta në det dhe deti ka nisur të bëhet 
më agresiv, duke pushtuar tokën. 
• Fenomeni i erozionit detar dhe përm-
bytjet në Ultësirën e Lezhës, më shumë 
se probleme baticash dhe rritjes së nivelit 
nga ngrohja globale, janë probleme të 
prishjes së këtyre ekuilibrave. Sipas stu-
dimit, deti përparon mesatarisht 15-20 
metra në vit. Konkretisht, në Seman, në 

një gjatësi prej 6 mijë metrash vijë breg-
detare, gjatë dhjete viteve të fundit, deti 
ka marrë nga toka jonë 200 hektare plazh, 
pyll dhe tokë. 
• Si pasoje e shkaterrimit të lumenjve 
Erzen dhe Ishëm plazhi i Gjirit të Lalëzit 
rrezikon që brenda fare pak vitesh do të 
pushtohet nga deti. Si pasojë e këtij agre-
siviteti, po shkatërrohet zona e grykëder-
dhjes së Bunës dhe plazhi i Velipojës ka 
pësuar ndryshime të mëdha.
• Për shkak të ndryshimeve klimatike 
pritet rritja e erozionit nga alternimi i 
thatësirave të zgjatura me përmbytjet.

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Mbrojtja e tokës kërkon një strategji e 
cila duhët të marrë urgjentisht masa për 
: Pakësimin e erozionit sidomos në breg-
dete, shtratet e lumenjve, zonat e larta 
malore dhe zonat e ulta fushare.
• Ulja e nivelit të erozionit, ulja e nivelit 
të ndotjes dhe mbajtja e tokes bujqesorë 
në nivel të mirë prodhues do të jenë ob-
jektivat e kësaj strategjie.
• Eleminimi i niveleve të ndotjes në Porto 
Romano, Sodën e Laç, Rubik dhe prane 
fabrikave të pasurimit dhe në fushat naf-
tëmabajtëse.
• Eleminimin e ndotjes së tokë nga ujërat 
e zeza duke krijuar infrastrukturën e ka-
limit të tyre.
• Ndalimi i marrjes se inerteve nga lume-
jtë.
• Pyllëzime dhe krijimi i veprave hidrote-
knike me qëllim të disiplinimit të rrjedhjes 
se ujit në shtratin e lumit.
• Marrja e masave të karakterit inxhin-
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ierik, hidroteknik me qëllim të menax-
himin dhe mirëmbajtjes së basëneve ujore 
si dhe shtretërve të lumenjeve.
• Përmirësimi i gjendjes së tokave të ndo-
tura.
• Mbrojtja e tokës bujqësore dhe ndalimi 
i ndërtimeve në të.
• Nxitja e metodave të kultivimit pa 
plugim dhe e përdorimit të bimëve bu-
jqësore shumëvjeçare. Nxitja e pyllëzimit 
me arrorë e ullinj. 

NDOTJA NGA OMGJ

Organizmat të modifikuara gjenetikisht 
(OMGJ) - organizma (bimët, kafshët, 
mikroorganizmat dhe pjesët e tyre), të 
krijuara përmes inxhinierisë gjenetike, 
respektivisht modifikimeve gjenetike. 
Bimët, kafshët apo mikroorganizmat, 
te cilave u janë ndryshuar veçoritë duke 
transferuar gjenet e një lloje tjetër me 
ane te metodave bioteknologjike quhen 
“organizma me gjenetike te ndryshuar” 
ose “transgjenike”.
• Në Shqipëri për herë të parë u fut rreth 
16 mijë tonë misër dhe sojë e modifikuar 
gjenetikisht në vitin 2004, ndërkohë, ven-
det e Bashkimit Evropian, pas një mira-
timi të një paketë ligjesh nga Parlamenti 
Evropian, kanë ndaluar kategorikisht 
futjen e OMGJ-ve në këto vende si dhe 
të produkteve që përmbajnë modifikime 
gjenetike.
• Përdorimi i organizmave të modi-
fikuara gjenetikisht, në shëndetin e 
njerëzve mund të sjellë probleme serioze 
në aparatin tretës si dhe alergji gjith-
ashtu përdorimi i këtyre organizmave 
nga fermerët shqiptarë do të sjellë një 
efekt negativ ekonomik, pasi do të kri-
jojë një vartësi ekonomike të fermerëve 
ndaj kompanive të mëdha që merren me 
tregtimin e OMGJ-ve, si dhe do të ndosë 
tokët bujqësore.
• Aktualisht nuk ka legjislacion për 
etiketimin e produkteve gjenetikisht të 
modifikuara,kështu që është shumë e 
vështirë për konsumatoret të bëjnë zgjed-
hje të informuar nëse janë apo jo për të 
blerë prodhimet që përmbajnë OMGJ.
• Shqipëria nuk ka akoma një ligj funk-
sional për OMGJ-të. Edhe një trajtim i 
mirë për kontrollin e OMGJ-ve që ndod-
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het në ligjin për ushqimin, nuk mund të 
zbatohet, pasi në këtë ligj, tinëzisht është 
shtuar një nen në fund, sipas së cilit pjesa 
për OMGJ-të hyn në fuqi në vitin 2013. 
Kjo përpën një rezik potencial për gjetjen 
e produkteve OMGJ në tregjet tona 
• Shqipëria ka ratifikuar protokollin e 
bio-sigurisë (protokolli i Kartagjenas) që 
i jep asaj mundësinë që mos të lejojë kul-
tivimin apo tregtimin e patates OMGJ, 
si dhe OMGJ-ve në përgjithësi. Frika e 
madhe është se duke qenë se në doganat 
shqiptare nuk ka asnjë lloj kontrolli për 
prodhime me OMGJ, patatja OMGJ mund 
të kalojë lehtësisht më vete ose e përzier 
me pataten konvencionale, duke krijuar 
në treg një çorientim dhe mosbesim të 
madh te konsumatori

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Ne duhet ta ndalojmë me ligj importin e 
OMGJ-ve , dhe prodhimin e tyre në vend.
• Fushat Shqiptare dhe tregjet e fruta-
perimev nuk duhet të përmbajnë pro-
dhimet me gjene të modifikuara.
• Të gjithë duhen garantuar për artikuj 
ushqimorë të cilësisë së lartë, të pastëra 
nga substanca helmuese dhe omgj-të.
• Ne jemi kundërshtarë të rrezatimit të 
ushqimit dhe sidomos kur bëhet fjalë 
për ushqime të cilave i janë manipuluar 
gjenet.
• Etiketimi i detyrueshem i produkteve 
OMGJ(?)
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BIODIVERSITETI 
I RREZIKUAR 

Shqipëria një vend me sipërfaqe rela-
tivisht të vogël me një faune dhe florë 
shumë të pasur. Në Shqipëri gërshetohen 
të gjitha elementet të cilat mundësojnë 
lulëzimin e një shumllojshmërie lulesh, 
shkurresh dhe pemesh. Në territorin e 
vendit tonë gjenden pothuaj të gjithe llo-
jet e gjitarëve që gjenden në Europe. 
• Megjithëse Shqipëria për sipërfaqen që 
mbulon paraqet një larmi biologjike të 
lartë (përmban rreth 1/3 e florës Europi-
ane),  këto 15 vitet e fundit biodiversiteti 
ka pësuar demtime tepër të mëdha. Afro 
3250 lloje bimore ose afro 30% te flores 
se Europes takohen ne Shqiperi, 800 lloje 
ose 25% e flores se vendit, jane pjese e 
flores se Ballkanit.  
• Dikur në qytete kishte më shumë 
shpendë, ndërsa në zonat malore kra-

has dhive të egra dhe kapronjve, kishte 
shumë shpendë të egër si shqiponja, 
huta, skifteri. Sot ato janë më të paktë në 
numër, për të mos thënë se rreziku për 
zhdukjen e tyre është evident. Shqipëria 
njihej si vendi i koranëve, një peshk i rral-
lë që rritej në liqenin e Ohrit (Pogradec), 
ndërsa sot edhe ky lloj peshku është drejt 
zhdukjes. Por megjithatë, situata nuk ësh-
të edhe aq e zymtë po të kihet parasysh 
që në vendin me sipërfaqen 28 mijë metra 
katror gjenden afro 84 lloje gjitarësh, 320 
lloje shpendësh, 37 lloje reptilësh, 15 llo-
je amfibësh, 313 lloje peshqish (4 prej të 
cilëve endemike) dhe 3850 lloje insektesh 
(900 prej të cilëve flutura). 
• Gjitarë të mëdhenj të rrallë si ariu, ujku, 
rrëqebulli, që janë zhdukur në pjesën 
më të mëdha të Europës, sot gjenden në 
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Shqipëri, por pyetja që sot shtrohet është 
edhe përsa kohë ne do të mund të mbur-
remi për ekzistëncën e tyre.
• Si kudo në botë shkatërrimtarët krye-
sorë të faunës dhe florës janë kushtet 
klimatike dhe dora e njeriut. Por kjo në 
Shqipëri merr edhe një peshë më të mad-
he, për vetë faktin se politikat shtetërore 
për mbrojtjen e specieve të rralla nuk gje-
jnë zbatim. Ndotja e ujërave, përdorimi 
intensiv i burimeve natyrore si përdorimi i 
tokës, zënia e saj me ndërtime, përdorimi 
i bimëve mjekësore aromatike, shfrytëzi-
mi pa kriter i pyjeve, gjuetia dhe peshkimi 
i papërgjegjshëm, kanë qenë dhe mbeten 
faktorë evidentë për shkatërrimin e një 
pasurie, që duhet të na bënte krenarë.
• Shumë nga habitatet natyrore janë dëm-
tuar ose janë copëzuar duke shkatëruar 
vendqëndrimet dhe ushqimin për mjaft 
lloje të faunës së egër. 
• Zonat ligatinore, kryesisht lagunat breg-
detare, qe mbulojnë 3% të sipërfaqes së 
vendit dhe përmbledhin gati 70 % te bio-
diversitetit, vuajnë prej kohësh impaktin 
e gjuetisë ilegale, ndotjes së ujërave dhe 
mosfunksionimin e kanaleve te komuni-
kimit me detin. 
• Ndotja e zonës bregdetare dhe cilësia 
e ujit ka ndikuar edhe mbi gjallesat ujo-
re, kjo e reflektuar më shume në sasinë 
e peshkut dhe siperfaqen e livadheve 
të barit të detit, Posidonias. Ne Shqipëri 
është rritur numri i llojeve të kërcënuara 
që janë rreth 360 për bimët dhe 500 për 
faunën e egër.  

KATASTROFA PYJORE

Sot kemi tabllon e mijëra hektarëve të 
prerë të shkatërruar, degraduar dhe dje-
gur. Janë shkatërruar masive të tëra py-
jore dhe shpërfytyruar parqet kombëtare 
që nga parku i Lurës deri tek ai i Llogar-
asë.
• Sipërfaja me bimësi pyjore dhe kul-
lotat mbulojnë gati gjysmën e territorit 
te vendit (36% pyje). Përllogariten rreth 
300.000 ha pyje të shkatërruar këto 50 
vitet e fundit dhe rreth 90.000 ha pyje të 
djegur vetëm gjatë vitit 2007, dhe 35 000 
ha në 2012. Qindra mijëra hektarë pyje 
janë përshkruar nga zjarri apo janë prerë 
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nga dora e njeriut. Rikuperimi i tyre ka 
një kosto tejet të lartë. Ekspertët llogari-
sin se për një hektar duhet 1500 dollarë 
deri në 3500, kjo në varësi të terrenit, por 
edhe të fidanëve që mbillen.
• Prerjet e paligjshme në pyje janë mjaft 
prezente (përllogariten te jenë mbi 200 
mijë m3) dhe asnjëherë nuk ka ka pas-
ur vullnet për ta paraqitur realisht këtë 
plage. Humbja e sipërfaqes pyjore po sho-
qërohet me fenomene të tjera rrjedhës si 
ngritja e temperaturës së ajrit, erozioni 
dhe gerryerjet e tokës, humbja e habitat-
eve per faunën e egër, etj. 

• Menaxhimi institucional lë për të dë-
shiruar dhe vihen re abuzime të mëdha. 
Shpesh gjinden forma për të anashkaluar 
kuadrin ligjor për të vazhduar shfrytëzimi 
barabar i pyjeve. Mungojnë në shfrytëz-
imin e pyjeve politikat mbrojtëse e të 
shfrytëzimit të qëndrueshëm Institucio-
net shkencore nuk përfshihen në rritjen e 
kapaciteteve menaxhuese. 
• Për shkak të prerjeve masive është 
shfaqur fenomeni i përmbytjeve dhe 
prurjeve të vrullshme të përrenjeve dhe 
lumenjeve, duke transportuar sasira të 
mëdha inertesh në basenet e hidrocent-
raleve apo të ujit të pijshëm sikurse është 
rasti i Bovillës. Kjo ndikon negativisht në 
kapacitetet e tyre. 
• Institucionet shtetërore qëndrore si 
dhe ato lokale janë përfshirë në mënyrë 
të pamjaftueshme për parandalimin 
dhe kontrollin e zjarrit dhe kapacietet e 
tyre janë mjaft të dobta. Ende mungon 
një skemë efiçiente kombëtare për të 
mbrojtur pyjet nga prerjet dhe zjarret 
pasi mungon mbështetja financiare për-
katëse. 
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ZONAT E MBROJTURA 

Konceptohen si zonat me vlera të larte 
biodiversiteti me rëndësi të nivelit kom-
bëtar dhe që kërkojnë një status të 
veçantë mbrojtjeje për ruajtjen e vler-
ave që paraqesin. Ka një tendencë për  
zgjerimi dhe forcimin e rrjetit të zonave 
tëmbrojtura, si bazë për krijimin e Rrjetit 
Ekologjik të vendit.
• Shkatërimi i parqeve kombëtare si pasoj 
e prerjes se drurëve si në parkun e Lurës 
apo zjarret që përfshinë parqet e Dajtit, 
Velipojës, Llogorasë, Bozdovecit, She-
benikut, etj, fenomene që përbëjnë  një 
kërcënim të vazhdueshëm për zonat e 
mbrojtura.
• Mungojnë konceptet për menaxhim 
bashkëkohor të tyre dhe për mbrojtjen e 
vlerave te natyrës që përfaqësojnë. 
• Ndryshimi i shpejtë i stafit me njerëz pa 
eksperience e me konflikte interesash për 
interesa të ngushte korruptive ose par-
tiake, në vend të funksionimit mbrojtës 
së këtyre administratave i kthen ato në 
bashkepunëtor të kontrabandisteve dhe 
nxitës të aktiviteteve ilegale në to. 
• Shumë zona të mbrojtura si Parku Kom-
bëtar i Lurës, Parku Kombëtar i Qafë 
Shtamës, Rezerva Natyrore e Menaxhuar 
e Kunes, Rezerva Natyrore e Menaxhuar e 
Rrushkulit, e shumë zona të tjera e Mon-
umente Natyre, nuk paraqesin asnjë el-
emente të një zone të mbrojtur ose janë 
dëmtuar në mënyrë thuajse irreversibël, 
duke qënë tashme jashte kontrollit të in-
stitucioneve përgjegjëse. 

• Varësia e administrimit të tyre nga shër-
bimi pyjor është një tjetër element prob-
lematik, duke pasur parasysh premtimet e 
Ministrit të Mjedisit për nje menaxhim të 
ndryshëm të tyre e ndryshim të vartësisë.   

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Mbrojtja e florës dhe faunës dhe pasuri-
mi i saj duhet të jetë objekt i një strategjia 
afatë-gjatë.
• Duhet një memoratorium për ndalimin 
e gjuetisë. Gjithashtu duhet kontrolluar 
gjuatia e paligjshme.
• Duhen marre ne mbroje speciet që 
rrezikojnë të zhduken në bazë të një pro-
grami specifik.
• Një kujdës të veçant kërkon shtimi na-
tyral i funës së egër.
• Për të frenuar kërcënimin ndaj llojeve të 
florës dhe faunës, duhen marrë disa masa 
si  hartimi i një paketë të plotë ligjore në 
fushën e natyres dhe te biodiversitetit, 
sipas  legjislacionin europian, gjithashtu 
dhe aderimi në Konventën e Biodiver-
sitetit.
• Flora dhe fauna kanë nevojë për 
shpëtim, në mënyrë që nesër askush prej 
nesh të mos ndjehet fajtor për shkatër-
rimin e një pasurie, që shumë mirë mund 
të konsiderohet edhe si një burim zhvil-
limi për turzimin, malor dhe detar.
• Ne duhet ta ndalojmë me ligj prerjen e 
pyjeve në bazë të një memoratoriumi.për 
një periudhë kohe të caktuar. Kjo do të 
sillte përmirësimin gradual të kësaj masa-
kre që ka ndodhur.
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• Hartimin e një srategjie kombëtare për 
mbrojtjen e pyjeve dhe shtimin e sipër-
faqës pyjore duke mbjellur fidanë të 
rinjë.
• Hartimi një startegjie për ruajten e 
pyjeve dhe parandalimin e zjarreve si dhe 
manaxhimin  e situatave te krijuar nga 
zjarret. Investimet ne mjete dhe paisje 
me logjistikën e nevojshme per te pasur 
efekasitet në shuarjen e zjarreve 
• Investimi në vrojtues humane ose dix-
hitale për zjarre, në avione për shuajtjen 
e zjarreve, në monitorim me cip të zjar-
rvenesve.
• Ndalimi i industrive që shfrytëzojnë në 
mënyrë barbare pyjet.
• Monitorim i vazhdueshëm dhe mbajta 
në kontroll të pyjeve nga sëmundet dhe 
dëmtuesit si dhe një system efikas vro-
jtim-sinjalizim në të gjithë teritorin.
• Në kuadër të strategjisë së rë kërkohet 
strukturim i Drejtorive të Shërbimit Pyjor 
duke i bërë ato më efiakse. 
• Përmirësimi i legjslacionit për pyjeve, 
zonat e mbrojtura dhe florën dhe faunën 
sipas standarteve të BE
• Sensebilisimi dhe ndërgjegjesimii pub-
likut për mbrojtjen e pyjeve.
• Ndërmarrja e nismave “Një qytetar një 
pemë” për shtimin e sipërfaqeve të gjel-
bëra.
• Një plan kombëtar për manaxhimin e 
zonave të mbrojtura dhe parqeve kom-
bëtare. Shtimii tyre duhet të shikohet me 
prioritet. 

GJELBËRIMI I QYTETEVE
 

Qytetet në vendin tonë kanë humbur 
hapsirat e gjelbra. Hapsirat e gjelbra janë 
drejt zhdukjes krahasuar me normën  e 
Bashkimit Evropian, e cila është 7 metër 
katror për banor.  

Qytetet tona kanë patur  në vitin 1990  
mbi 10 metër katror gjelbërim për banor. 
Sot qytetet tona kanë rreth  3-4  metër 
katror për banor. Tirana ka  2.8 metër ka-
tror gjelbërim për banor.

Mungesa e hapsirave të gjelbra në qytet 
ka sjellë që niveli i ndotjes së ajrit të jetë 
në shifra alarmante.

Përballë kësaj situate shqetësuese, e cila 
ndikon drejtpërdrejt në shëndetin e pop-
ullatës, EKSPERTËT E MJEDISIT TË 
PARTISË SË GJELBËR PROPOZO-
JNË:
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INDUSTRITË JO MIQËSORE 
ME MJEDISIN

• Ndotjes historike industriale që ka lënë 
plagë të rënda jo vetëm në mjedisi por 
dhe në shëndetin e popullatës në zonat 
Elbasan, Durrës, Vlorë, Fier, Ballsh, Ru-
bik, ju shtuan dhe investime të tjera në 
këto industri gjatë periudhës së tranzi-
cionit. Ndërtimi i tecit me naftë në Vlorë, 
Guroretë, fabrikaë e çimentos, teci me 
qymyr në Porto-Romano janë investime 
që shkaktojnë dëme të mëdha të pa 
riparueshme në mjedis. Këto gjithashtu 
rrezikojnë shëndetin e popullatës veçan-
risht të banorëve që jetojnë në këto 
zona.
• Jo të pakta kanë qënë rastet me sëmun-
dje nga ato respiratore dhe helmime deri 
në sëmundjet vdekjeprurëse dhe deformi-
met në lindje. 
• Në dhera, sedimentet detare si dhe në 
biotë pranë dy Hot Spoteve (Porto Ro-
mano, Soda në Vlorë), ka përmbajtje të 
lartë të Hg, lindanit dhe Cr(VI) që janë 
shumë helmues.
• Guroret dhe janë bërë një shqetësim 
për ndotjen, peisazhin e përkeqësuar, 
duke qënë shëmbull i mizoris së shfrytëz-
imit. Veçojmë atë të Krujës në një zonë 
me vlera historike e turistike.
• Të gjitha këto investimë dhe idetë për 
ndërtimin e centraleve nukleare janë 
vazhdimësi e një politike aspak miqësore 
me mjedisin që kemi hasur gjatë gjithë 
këtyre viteve.

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Tecet me qymyr nuk duhet të ndërtohen 
pasi dëmtojnë rendë mjedisin dhe jetën e 
qytetarëve.

• Të gjitha rrugët brenda qyteteve të 
mbillen me bimë me gjelbërim të përher-
shëm dhe dekorative; 
• Të krijohen më shumë lulishte të vogla 
ose parqe në mes të pallateve;
• Të krijohen kordone të gjelbra rreth 
pallateve;
• Të gjelbërohen taracat e pallateve;
• Të krijohen parqe të mëdha në disa 
zona të qytetit
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• Industritë si ajo , Metalurgjiku 
ne Elbasan dhe Fabrikat e çimen-
tos shkaktojnë emisione toksike në 
ajër duhet të jenë në monitorim të 
vazhdueshëm dhe të detyrohen të 
të përdorin filtrat për mbrojtjen e 
cilësisë së ajërit.
• Guroret afër zonave të banuara 
duhen mbyllur pasi rrezikojnë se-
riosisht jetën e banorëve.
Krijimi i një legjslacioni specifik, 
konrtolli  dhe monitorimi i vazh-

dueshem i këtyre industrive duhet të për-
bëj një strategji për ruajtjen e mjedisit 
dhe uljen e niveleve të ndotjes që shkak-
tojnë këto industri.
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e njerëzve, njëkohësisht të krijojë kush-
tet të mira jetese për brezat e ardhshëm. 
Përparimin ekonomik të vendit, Të Gjel-
bërit e shohin nëpërmjet zhvillimit të 
qëndrueshëm në harmoni me mjedisin. 
Eko-zhvillimi është koncepti i një zhvillimi 
të qëndrueshëm për vendin, pasi vetëm 
ai mund të realizojë njëkohësisht zhvil-
limin e qëndrueshëm në fushat sociale, 
ekonomike dhe mjedisore. Përgjegjësia 
jonë politike për të sotmen dhe të ard-
hmen është ndërtimi i një Shqipërie të 
Gjelbër  ku prioritet i saj të jetë modeli i 
zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, so-
cial dhe mjedisor.

PËR NJË ZHVILLIM TË QËN-
DRUESHËM

 

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, mjed-
isor 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. Ne dëshirojmë të kemi një 
zhvillim afatgjatë e të qëndrueshëm, që 
nuk ndërtohet mbi shfrytëzimin e pamë-
shirshëm të burimeve natyrore si dhe mbi 
shkatërrimin e mjedisit. Synimi kryesor i 
tij  duhet të jetë që t´i plotësojë nevojat 
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PUNËSIMI I GJELBËR 

Green Job

Partia e Gjelbër mbështet fort politikat e 
punësimit të gjelbër. Punësimi i gjelbër jo 
vetëm redukton papunësinë, por krijon 
vende pune të qëndrueshme. Zhvillimi 
i sektorit të Gjelbër krijon mijëra vende 
të reja pune për rininë. Vetë zhvillimi i 
energjisë së rinovueshme, bujqësisë bi-
ologjike, eko-turizmit, industrisë së ricik-
limit, industrive dhe teknologjive të tjera 
të gjelbra, etj, do të ishin një garanci për 
krijimin e vendeve të gjelbra të punës.
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INDUSTRIA E GJELBËR 

Zhvillimi i industries së gjelbër merrë një 
rëndësi të vecantë në kushtet e një krize 
të ekonomisë globale. Por ç’është indus-
tria e gjelbër ose, sic quhet ndryshe, te-
knologjitë e gjelbra? Janë pikerisht ato 
teknologji që zhvillohen duke mundësuar 
konservimin e burimeve natyrore dhe 
mjedisit. Zbatimet e tyre shtrihen në fusha 
të ndryshme si në prodhimin e energjise, 
në infrastrukture, në nanoteknologji etj. 
Thelbesore për krijimin e teknologjisë së 
gjelbër jane disa elemente natyrore te 
rralla si tërbiumi, disproziumi e te tjere. 
Aktualisht, teknologjite e gjelbra kanë ar-
ritur të bindin mendimin ekonomik, e së 
fundi edhe atë politikëbërës, se përfaqë-
sojnë mbase zgjidhjen më efikase për t’i 
dhënë fund krizës globale.  Eko-Turizmi 
është një nga industritë e gjelbëra më 
tërheqëse që lidhet ngusht  me mjedisin, 
ekonominë, por edhe me aspektet so-
ciale dhe kulturore. Eko-Turizmin shpesh 
shihet si një e ardhme për zhvillimin e 
ekonomive rajonale. 
Aktualisht në këtë drejtim është bërë farë 
pak.
• Investrimet ne këtë sektor janë përqën-
druar tek industria e riciklimit, kryesisht 
në riciklimin e letrës dhe plastikës..
• Kjo industri përpunon 20-30% të 
mbetjëve në vend, pjesën tjetër e merr 
nga importi.
• Eko-turizmi ka filluar të marrë një zhvil-
lim sipasoj e inisiativës private.
• Në aspekte të tjera zhvillimi në këtë 
sektor ngelet në fazën e përpunimit të 
ideve.

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 
 Të Gjelbërit janë për zhvillimin e këtij 
sektori si një nga prioritet i politikave 
qeverisëse. 

• Hartimi i një strategjie drejtë një ekon-
omie të gjelbër do të ishtë baza e zhvil-
limit të kësaj industrie.
• Zhvillimi i kësaj industrie do të sjell dhe 
zhvillimin e sektoreve të tjerë të vendit.  
• Zhvillimi i industrisë së riciklimit, i për-
punimeve të produkteve ekologjike si dhe 
tektollogjive të gjelbëra do të sillnin jo ve-
tem një zhvillim dhe rritje ekonomike të 
qëndrueshme,  por dhe uljen në mënyre 
të dukshme të papunësisë . 
• Zhvillimi startegjik i një ekonomie dhe 
industrie të gjelbër do të ishin një garanci 
për të ardhmen pasi do të sillnin një zhvil-
lim të qëndueshëm në të gjitha sektoret.   
  Në kërkimet për elementët e rralla na-
tyrore do të ishte e vlefshme që edhe 
Shqipëria të angazhohej për të kuptuar 
nësë ka rezerva të tilla. Ekzistenca e kë-
tyre elementeve të rralla do ishte një 
mundësi e arte për Shqiperinë për të 
krijuar një degë të re industriale në per-
puthje me kërkesat avangarde të ekono-
misë botërore.
• Krijimi i disa zona eko-turistike malore 
dhe bregdetare janë një risi dhe e bëjnë 
Shqipërinë një distinacion Eko-turistik.
• Zvillimi i Eko-Turizmi duhet parë më 
prioritet nga shteti pasi kërkon zhvillim-
in 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 vënde të reja  pune 
dhe të qëndrueshmë, GREEN JOBS.
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ENERGJIA E RINOVUESHME 

Nëse flitet për naftë apo gaz, kërcënimi 
nuk është vetëm shterimi për sa i përket 
shtresave , por është gjithashtu rreziku i 
ndryshimeve klimatike globale si shkak i 
shtimit të efektit serë. Nëse do të pritet 
për rrezikun , të jemi të sigurt që do të 
jetë shumë vonë për të shmangur ngro-
hjen globale. Modeli i zhvillimit i krijuar 
mbi përdorimin gjithmonë në rritje të rez-
ervave energjetike, është një ekonomi e 
uljes së një kapitali natyror, të brezave të 
ardhshëm.  Ai është i destinuar të mbaro-
jë. Pas disa dekadave, energjitë fosile 
dhe nukleariteti do të jenë zëvëndësuar 
me energji të rinovueshme, të lejueshme 
për të gjithë. Burimet e energjive të rino-
vueshme mbeten të pashfrytëzuara në 
Shqipëri.

• Sistemi shqiptar i elektricitetit bazo-
het tashmë kryesisht në prodhimin e en-
ergjisë elektrike nga hidrocentralet me 
një kapacitet të instaluar prej pothuajse 
1,563 MË .
• Ky prodhim nuk është i mjaftueshme 
për plotësimin e të gjitha kërkesave të 
tregut dhe në varësi të kushteve të motit 
(rreshjeve), diferenca e krijuar është kom-
pensuar nëpërmjet importit të energjisë.
• Investime në këtë sektor janë orientuar 
kryesisht drejtë invëstimeve në HECe.
• TEC-i i Vlorës edhe pse ka përfunduar 
në fund të vitit të kaluar, nuk do të vihet 
në punë pasi energjia që prodhohet prej 
tij është me kosto shumë të lartë.
TEC-i Vlorës punon me naftë, Nafte dhe 
gaz ne cilkel te kombinuar
• dhe ka një kosto investimi prej 92 mil-
ionë euro.
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• Projekti per miratimi nga Qeveria i 
ndërtimit të  një Teci më qymyr në Poro-
Romano të Durrësit.
• Ngritja nga Qeveria e një grupi pune 
për plotësimin e praktikave dhe kushteve 
për ndërtimin e një Çentrali Nuklean në 
Shkodër.
• Inisiativa private për përdorimin e pan-
eleve diellore nëpër shtëpi. 
• Anje inisiativë shtetërore për investime 
në energjitë e rinovueshme me origjinë 
diellore (fotovoltaike) dhe nga era.
• Është vendosur një taksë karboni mbi 
pothuajse gjithë hidrokarburet, e cila ka 
vlera 1.5-3 lek/litër. Kjo taksë është më 
e ulët se ajo e disa vendeve europiane. 
Shqipëria gjithashtu, nuk merr pjesë në 
skemën europiane të tregëtimit të kar-
bonit. 

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Për ne Të Gjelbrit, e ardhja i përket en-
ergjive të rinovueshme.
• Në mënyrë specifike përsa i përket en-
ergjisë nukleare, Partia e Gjelbër është 
që në Shqipëri as duhet të mendohet të 
prodhohet energji nukleare, për rezik-
shmërin që mbart për të sotmen dhe të 
ardhmen.
• Tecet me qymyr dhe lëndë djegëse 
ndotëse nuk duhet të ndërtohen.
• Të Gjelbërit janë për një politike mod-
erne, duke zhvilluar me prioritet energjitë 
e rinovueshme, si dhe në të njëjtën kohë 
ushtrimin e kontrollit për ekonomizimin 
e energjisë.
• Ndërtimin e banesave që mundësojnë 

projekte të ekspozuara ndaj dritës dhe 
një pjesë e mirë e ngrohjes se tyre dhe e 
ujit duhet të sigurohen direkt nga dielli 
(arkitekturë  bioklimatike).
• Elektricitet me origjinë nga era ( eo-
like) i cili është shumë konkurrues nga 
ana ekonomike dhe shumë vende kanë 
nxjerrë programe të mëdha pajimesh 
(Elektriciteti me origjinë diellore (foto-
voltaike) është gjithashtu me kostot tash-
më konkurruese.
• Shqipëria, me një pozicion të favorshëm 
gjeografik në pellgun e detit Mesdhe, ka 
kushte klimatike shumë të favorshme për 
shfrytëzimin e energjisë diellore. Inten-
siteti i larte i rrezatimit diellor, kohëzg-
jatja e këtij rrezatimi, temperatura dhe 
lagështia e ajrit etj. klima mesdhetare, 
me një dimër të butë dhe të lagët dhe 
verë të nxehtë dhe të thatë përcaktojnë 
një potencial energjetik më të madh se 
potenciali energjetik mesatar për shfry-
tëzimin e energjisë diellore. Vendi ynë 
konsiderohet me regjim të mirë të en-
ergjisë diellore dhe potencial të lartë të 
rrezatimit diellor. Energjia diellore është 
një burim energjie mjaft premtues për të 
ardhmen dhe përdorimi i saj është poten-
cial, pasi është një burim natyror energjie 
i pashtershëm. Është rezerva natyrore më 
e madhe e energjisë, që është e shpërn-
darë kudo në botë në sasi më të mëdha se 
sa nevojat tona për energji.Është e pastër 
dhe shfrytëzimi i saj nuk kërkon shpen-
zime të tjera, nuk paraqet asnjë rrezik 
për ndotjen e mjedisit. Argumentimet e 
mësipërme të cojnë në përfundimin se 
tek ne përdorimi i energjisë diellore për te 
prodhuar ujë te ngrohte për nevojat sani-
tare  e teknologjike dhe per  prodhimin 
e energjisë elektrike, duke zëvendësuar 
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energjinë elektrike,  është një shans që 
na ofron natyra dhe te cilin duhet ta për-
dorim me kujdes.
• Era garanton energji pa dëmtuar amb-
jentin dhe me një kosto të pranueshme 
ajo është e leverdisëshmë si nga ana 
ekonomike ashtu edhe mjedisore.Kjo për-
bën arsyen që të përfshihet një pjesë më 
e madhe e energjisë së krijuar nga era në 
strukturën kombëtare të energjisë. 
• Rezervat e eres të Shqiperisë janë të 
mëdha. Studimet ashtu si edhe eksperin-
ca në pjesë të tjerës së Evropes, tregojnë 
se është teknikisht e mundur të  integro-
het 20 % energji e krijuar nga era ose me 
shumë në sistemin rajonal të elektricitetit. 
Fermat e erës nuk përdorin karburant në 
operacionet e tyre, kështu që çmimi i en-
ergjisë së krijuar nga era nuk varet nga 
çmimi i naftës në tregjet ndërkombetare. 
Fermat e erës garantojne elektricitet me 
një çmim kostant për njezet e më shumë 
vjet.
• Duhet nxitur inisiative e pushtet ven-
dor në përdorimin e energjisës së rino-
vueshme në ambiente publike si kopshte, 
shkolla etj.
• Duhet nxitur dhe favorizuar ndërmjet 
uljes së taksave inisiative për vendosjen 
e paneleve diellore nëpër pallate apo në 
ambientet e institucioneve publike dhe  
private.
• Çdo burim tjeter energjie të rino-
vueshme miqësor me mjedisin si energjia 
gjeotremike, bioenergjia, energjia e 
dallgëve etj. duhet të shikohet me  prior-
itet në të ardhmen.
• Rritja e taksës së karbonit që kjo të 
përfshije koston sociale të plotë të buri-
meve fosile. Zgjerimi i aplikimit të taksës 

së karbonit dhe ndaj gazit natyror. Do të 
merren masa që taksa e karbonit të mos 
shtojë ndjeshëm barrën e përgjithshme 
fiskale (duke pakësuar taksat e tjera, ose 
duke i rikthyer të ardhurat nga taksa tek 
qytetarët). Përdorimi i një pjese të të ard-
hurave nga taksa e karbonit për pyllëzimin 
me arrorë e pemë të tjera frutore si dhe 
për skema të përkrahjes së teknologjisë 
së energjisë diellore.
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MË SHUME USHQIM 
EKOLOGJIK

Ushqimi dhe bujqësia janë të lidhur në 
mënyrë të pazgjidhshme me njëra-tjetrën, 
prandaj përkrahja e bujqësisë sot është 
një çështje shumë e rëndësishme. Ky ësh-
të një nga sektorët më të rëndësishëm të 
ekonomisë së vendit. 
Bujqësia biologjike është një mënyrë pro-
dhimi moderne, duke ditur të lidhësh 
kërkime shumë të avancuara me traditat 
e mira për t’u ruajtur. Bujqësia biologjike 
ka ditë të bukura para saj, në kushtet e 
një kontrolli të rreptë dhe të një respekti 
strikt të detyrimeve shoqëruar nga nje in-
formim korrekt i konsumatoreve, sidomos 
kur bëhet fjalë për ushqim, të cilit i janë 
manipuluar gjenet, janë trajtuar me anti-
biotikë dhe rrezatim.Rëndësia e ushqimit 

në shëndetin dhe jetën tonë të përdit-
shme është parësore. Bujqësia organike 
nuk është diçka të lidhet vetëm me ush-
qimin, është përkujdesje për shëndetin 
dhe tokën ku ne jetojmë dhe punojmë.
• Bujqësia, është sektori më i pazhvilluar i 
ekonomisë shqiptare. Ajo vuan nga frag-
mentarizimi i thellë i sipërfaqes së tokës 
së punueshme. 
• Bujqësia  kontribuon me rreth 20% 
në Prodhimin e Brendshëm Bruto në 
ekonominë e vendit.
• Familjet që jetojnë në zonat rurale 
vazhdojnë të mbizotërojnë me mbi 50% 
të popullsisë dhe bujqësia përbën alter-
nativën kryesore të punësimit të njerëzve 
në zonat rurale.
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• Parcelizimi i tokës bujqësore sjell një sërë 
vështirësish për prodhimin dhe tregtimin 
e produkteve bujqësore, dhe ka bërë që 
përdorimi në shkallë të gjerë i mekanikës 
bujqësore të jetë i vështirë. 
• Bujqësia mbetet akoma e orientuar 
drejt plotësimit të nevojave të familjeve 
fermere.
• Mungesa e kanalizimeve, çmimi i lartë i 
impurteve bujqësore, mos përdorimi mak-
inerive bujqësore për shkak të çmimit të 
lartë të karburanteve, mos koperimi midis 
fermerëve, mos subvesionimi nga shteti 
për këtë sektor, kanë bërë që bujqësia të 
ketë këtë gjndje të prapambetur.
• Në këtë gjendje të këtij sektori zhvillimii 
bujqësisë organike shikohet si një dritë 
shprese.
• Sot në vend numërohen më shumë 
se 250 ferma organike që prodhojnë 
produkte “BIO” të çertifikuara. Fermat 
organike janë të shpërndara në zona me 
një bujqësi të zhvilluar (zonat e ulta të 
Durrësit, Tiranës, Vlorës, Fierit, Kavajës, 
Lushnjes), por edhe në zonat e larta me 
një prirje për bimë të veçanta si: (Korça, 
Skrapari, Pogradeci, Kruja).
• Produktet kryesore organike janë bimët 
mjekësore, vaji i ullirit, frutat dhe rrushi, 
perimet dhe qumështi. Gjithashtu prod-
hohen sasi më të vogla vezësh, djathi, 
vere, mishi, të cilat kryesisht janë të des-
tinuara për eksport.
• Ndihet mungesa e mbështetjes nga 
shteti për bujqësinë organike dhe pse 
Shqipëria është një nga vendet më të fa-
vorshmë për prodhimet bio.

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Ne do të synojmë të shkojmë drejtë një 
bujqësie të qëndrueshmë.
• Ne do të nxisim dhe inkurajojmë që sek-
tori i bujqësisë të përdorë sa më pak  im-
pute  bujqësore, si pesticidet dhe plehrat 
kimike apo të përdorimit të hormoneve.
• Ne do të mbështësim fermerëve që dë-
shirojnë të kalojnë në bujqësi ekologjike 
,si në aspektin e prodhimit ashtu dhe 
tregtimit të prodhimeve ekologjike.Ne 
duam të vazhdojmë punën për të rritur 
përkrahjen dhe mështetjen e  bujqësisë 
ekologjike.
• Ne dëshirojmë heqjen e tvsh-s për ush-
qim ekologjik, dhe ta orientojmë bujqës-
inë Shqiptare në prodhimin ekologjik.
• Ne mendojmë se bujqësia ka poten-
ciale të larta punësimi për të papunët 
kronikë në qytete dhe mund të ndihmojë 
në zbutjen e krizës së papunësisë urbane, 
prandaj do të nxisim punësimin në bu-
jqësi. 
• Zhvillimi i bujqësise biologjike duhet të 
jetë një nga prioritet, pasi jo veteëm janë 
kushtët e përshtatshmë për zhvillimin e 
saj, por ajo do të stimuloj dhe rrisë dhe 
sektorin e turizmit ekologjik në vend.
• Të ndalohet manipulimi gjenetik dhe 
përdorimi i hormoneve për rritje në pro-
dhimin e ushqimit.
• Të gjithë duhen garantuar për artikuj 
ushqimorë të cilësisë së lartë, të pastëra 
nga substanca helmuese. 
• Të gjithë artikujt ushqimorë të pajisen 
me deklarim të qarta rreth përmbajtjes së 
tyre në gjuhën shqipe, ku çdo pjesë për-
bërëse të deklarohet.
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• Ne jemi kundërshtarë të rrezatimit të 
ushqimit dhe preferojmë kujdesshmëri 
në përdorimin e teknikës së manipulimit 
gjenetik. OMGJ-të duhet të mbahen larg 
tregjeve tona. 
• Ne duhet ta ndalojmë importin e OMGJ-
ve dhe prodhimin e tyre në vend.
• Ne dëshirojmë të kemi ushqim të cilësisë 
se lartë  dhe biologjik.

EKOTURIZEM 

Turizmi dhe Eko-Turizmi 
Zhvillimi i Turizmit në përgjithësi dhe i 
Eko-Turizmit nw veçanti, shikohet si një 
prioritet i Partisë sw Gjelbër për vetë kush-
tet e favorshme që ka vendi ynë. Për zh-
villimin e këtij sektori duhet një strategji 
afatgjatë dhe e qëndrueshme. Zhvillimi 
i këtij sektori do të sillte të ardhura të 
konsiderueshme në ekonominë e vendit 
por dhe zhvillimin e një sërë sektorwsh 
të tjerë si, bujqwsia biologjike, industria 
e gjelbër, transporti ekologjik, energjitw 
e gjelbra, etj. 
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TRANSPORTI PUBLIK 

Një qytet që bën jetë të mirë, ku gjen 
kënaqësi dhe ku fëmijët luajnë në rrugë, 
është ai qytet ku vetura është e rrallë. 
Nuk është veçse një zgjedhje e popullë-
sisë, prandaj dhe të gjithë përfitojnë nga 
përmirësimi i cilësisë së jetës.
• Problemi i transportit publik është i 
ndjeshëm në shumë qytete të vendit
• Aktualisht 78 % e qytetarëve përdorin 
transportin puiblik
• Cilësi jo e mirë e mjeteve të transportit 

publik. Mjetë që përdorin si lëndë djegëse 
naftën.
• Cilësi jo e mirë e shërbimit të transportit 
publik.
• Transporti i mallërave kryet kryesisht 
mga kamion dhe makina që përdorin si 
lënd djegëse naftë.
• Transporti si i njerëzve dhe i mallërave 
me anë të hekurudhës lë pën të dëshiruar. 
Amortizimi dhe mungesa e investimeve 
po e nxjerr jashtë loje përdorimin e saj.
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• Ndotja e ajërit, ndotja nga zhurmat dhe 
problemet e trafikut janë problem seri-
oze që krijon transporti.
• Nuk ka një trategji bashkëpunimi 
ndërsektorial për manaxhimin e transpor-
tit publik dhe të mallërave.

PARTIA E  GJELBËR MENDON SE  
ZGJIDHJA QËNDRON TE: 

• Startegji për përmirësimin e transpirtit 
në përgjithësi dhe atij publik në veçanti.
• Problemi ambiental i transportit duhet 
të zbutet nëpërmjet investimit në trans-
portin e pastër publik.
• Transporti publik duhet të orientohet 
fillimisht drejtë përdorimit të mjeteve me 
biokarburant dhe trolebus dhe në fazën e 
më passhme investimet duhet të shtrihen 
në përdorimit e rrjeteve të metrosë dhe 
tramvajit modern.
• Bashkitë duhet të marrin inisiativën për 
futjen e këtyre mjeteve në transportin 
publik.
• Kjo do të rregullonte cilësinë e shërbim-
it dhe ulte nivelet e ndotjes
• Menaxhim sa me i mirë i trafikut në 
qytete
• Në projektet e së ardhmes duhen të 
shikohen si investime të preferueshme 
ato të hekurudhave. 
• Një aspekt tjetër i këtij projekti është 
afrimi i vendit të punës me banesën dhe 
ndërtimi i infrastrukturës funksionale 
brenda një komuniteti e cila do të reduk-
tonte nevojat për zhvendosje.
• Qytetet pa makina, tatimi i karburanteve 
dhe zbatimin e taksave për mjetet e trans-

portit që ndotin ambientin, duhet të jenë 
rregulla.
• Biçikleta duhet konsideruar si nje mjet 
shumë efikas i transportit publik. Për këtë 
duhet krijuar infrastruktura e nevejshme 
duke i paisur rrugët e qyteteve me nje 
korsi të veçantë dhe të sigurtë për të.
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MIREQËNIE PËR KOMUNITETIN
 

Qytetarët kanë të drejtë të jetojnë në një 
qytet ku mbizotëron solidariteti dhe drejtë-
sia sociale. Partia e Gjelbër po punon për 
të rritur cilësinë e jetës në komunitet duke 
kërkuar rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe 
garantuar një mbrojtje sociale për familjet 
në nevojë.
Një qytet me shkolla dhe kopshte të mira, 
me qendra sociale për kujdesin e njerëzve 
në nevojë dhe moshën e tretë, me qendra 
shëndetësore cilësore, me tregje ushqi-
more të garantuara, me ajër të pastër plot 
lulishte dhe parqe të gjelbra, e bën jetën e 
qytetarëve më cilësore.

Ky është qyteti që ne duam të jetojmë 
“Qyteti i Gjelbër”
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