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Të Gjelbërit

PARTIA E GJELBËR
PËR TË MIRAT E
PËRBASHKËTA

P

artia e Gjelbër lindi
si një lëvizje politike
të cilën në skenë e
thiri koha, jo vetëm
për të dhënë alarmin
për krizën e thellë
ekologjike që po kalojmë, por edhe
për implementimin 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
intelektualësh të rinj të fushave
të ndryshme. Kësaj lëvizje
politike iu bashkuan shumë
shpejt shoqatat ambientaliste dhe
klubet ekologjike që përfaqësonin
shoqërinë civile ambientaliste
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 mjedisit. Ajo e arriti
këtë objektiv që në pjesëmarrjen
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
Europiane. 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,
gjithëpërfshirëse dhe tolerante,
një shoqëri jo diskriminuese
ku zëri i të gjithë qytetarëve të
dëgjohet dhe të vlerësohet. Partia e
Gjelbër objektivin e saj më madhor

Mjedisi
mbrohet me
vote!
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
ekonomik, social dhe mjedisor.
Ky është mesazhi që Partia e
Gjelbër përcjell tek qytetari. Nuk
ka rrugë tjetër për të shpëtuar nga
ndotja dhe shkatërimi i mjedisit
përveç ndergjegjësimit dhe votes
pro një politike miqësore me
mjedisin.
Partia e gjelbër është e shtrirë në
të gjithë vendin me strukturat e
saj.Partia e Gjelbër, që nga tetori
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i 2008s, është anëtare më të
drejta të plota e Partisë së Gjelbër
Europiane. Ajo ka përfaqësuesit e
saj me të drejtë vote në Këshillin
e Përgjithshëm Drejtues të Partisë
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 potenciale 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
Europiane.
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 mendojmë globalisht,
veprojmë në mënyrë lokale dhe
ne duam që gjurmët që lëmë
pas, të mos jenë shkatërrimi dhe
varfëria. Programi politik 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:

Bashkërisht
mund
të
realizojmë atë që të tjerët
thonë se është e pamundur.

“Asgjë nuk është e
pamundur.
Ne mundemi nëse
duam”.
NE DUAM
NËSE DHE JU
DONI, MIRËSEVINI
TE NE!
Një vend më të mirë për të jetuar;
Një të ardhme më të sigurtë;

Një Shqipëri të
Gjelbër.
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Për një mjedis
të shëndetshëm.

Partia e Gjelbër pjesë e
vendimarrjes lokale

T

P

artia 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 objektiv ajo ka
vlerësuar si shumë të rendësishme
pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale
dhe kombëtare. Zgjedhjet e fundit
lokale të 30 Qershorit 2019, paten
një rezultat historik 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 situatave
të vështira elektorale dhe aspak
të favorshme për partitë e vogla,
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kanë përballuar me sukses sfidat
elektorale duke pasur rezultate
positive. Zgjedhjet e fundit lokale
Të Gjelbrit fituan 38 këshilltarë
bashkiak. Nga këto 12 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
konsiderueshme 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!

ë 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. Ndotja dhe shkatërrimi i
burimeve natyrore në vendin tonë
po kërcënojnë seriozisht mjedisin.
Ne duhet të ndalojmë varfërimin
e burimeve natyrore të vendit
nëpërmjet një politike miqësore
me mjedisin duke stimuluar
ekonomitë
që
respektojnë
mjedisin dhe investojnë kapitale
për të evituar shkatërrimin e tij.
Pasuria dhe shumëllojshmëria
ekologjike duhet ruajtur. Në
Shqipëri duhet të zgjerohet dhe
ashpërsohet mbrojtja e tokës së
ujitur, pyjet, plazhet dhe shumë
nga biotopet tjera.Varfërimi i
mjedisit natyror dhe kërcënimi i
llojeve duhet të ndalohet.
Ruajtja e florës e faunës dhe
shumëllojshmëria e shtazëvë janë
prioritet të politikave tona.

Ne duhet të ndyshojmë politikën
në lidhje me mjedisin.
Ka ardhur koha për të pasur një
zë të gjelbër politik përcaktues në
vendimarrjet që kanë të bëjnë me
mjedisin dhe burimet natyrore. Ne
duhet ta orientojmë ekonominë
drejt një zhvillimi të gjelbër. Misioni
i Të Gjelbërve është ti përgjigjen

politikisht krizave ekologjike.
Ne dëshirojmë të kemi qytete të
gjelbëruara, ku cilësia e jetës është
e lartë.

Më shumë
ushqim
ekologjik

N

e duhet të forcojmë dhe
promovojmë zhvillimin e
tregjeve lokale që lidhin
drejtëpërdrejt konsumatorin me
prodhuesin. Ne do të mbështesim
fermerët që dëshirojnë të
investojnë në bujqësi ekologjike,
si në aspektin e prodhimit ashtu
dhe tregtimit të prodhimeve
organike.Ne dëshirojmë heqjen e
tvsh-s për ushqim ekologjik, dhe
ta orientojmë bujqësinë Shqiptare
në prodhimin ekologjik.
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Fushat Shqipëtare dhe
tregjet e fruta-perimeva
nuk duhet të përmbajnë
prodhimet me gjene të
modifikuara "OMGJ". Ne
jemi për një SHQIPËRI pa
OMGJ.

T

ransporti 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 dhe cilësinë e ajërit. 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. Një
qytet që bën jetë të mirë, ku gjen
kënaqësi dhe ku fëmijët luajnë
në rrugë, është ai qytet ku vetura
është e rrallë. Biçikleta duhet
konsideruar si nje mjet shumë
efikas i transportit publik. Për
këtë duhet krijuar infrastruktura
e vejoshme duke i paisur rrugë e
qyteteve me nje korsi të veçantë
dhe të sigurtë për të.

N

e duhet të investojmë në
zhvillimin e energjive të
rinovueshme. E ardhmja
i përket energjive të
rinovueshme. Elektriciteti me
origjinë nga era (eolike) dhe
elektriciteti me origjinë diellore
(fotovoltaike) duhet të jenë
energjitë e së ardhmes. Shqipëria
ka një pozicion të favorshëm
gjeografik që krijon shanset për

Transport më i mirë
kolektiv.

Për energji të
rinovueshme.

shfrytëzimin e energjisë diellore.
Shanse të tilla janë intensiteti i lartë
i rrezatimit diellor, kohëzgjatja
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 të madh për
shfrytëzimin e energjisë diellore.
Energjia diellore është një burim
energjie mjaft premtues për të
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ardhmen dhe përdorimi i saj është
potencial, pasi është një burim
natyror energjie i pashtershëm.
Era garanton energji pa dëmtuar
mjedisin dhe me një kosto të
pranueshme. Kjo formë energjie
është e leverdisshme si nga ana
ekonomike ashtu edhe mjedisore.
Kjo përbën arsyen që një pjesë më
e madhe e energjisë së krijuar nga
era të përfshihet në strukturën
kombëtare të energjisë. Rezervat e
erës të Shqipërisë janë të mëdha.
Ne duam të hartojmë stategji dhe
të caktojmë objektiva ambicioze
për ta realizuar këtë trasformim
për të prodhuar energji nga
burimet e rinovueshme. Le të
punojmë së bashku për ta vënë në
jetë këtë projekt dhe për ta bërë
vendin më të sigurtë për brezat e
ardhshëm.

K

ujdesi shëndetësor dhe ai
mjekësor është një pjesë
kryesore e mirëqënies.

Zhvillimi ekonomik dhe i
mjeksisë sot ka bërë që njerëzit të
jetojnë më gjatë, por, njëkohësisht
sëmundjet e mirëqënies janë
shtuar dhe faktorët e mjedisit
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.
Ne dëshirojmë të rrisim investimet

për kujdesin shëndetësor dhe
kujdesin parandalues. Është më
mirë të parandalosh se të kurosh,
kjo ka një kosto më të ulët.

Për një shëndet më
të mire.

Ne duhet ta kthejmë modelin
shëndetsor publik në një model
Europian.
Kujdesi duhet të jetë i barabartë
dhe të jetë afër qytetarëve.
Mjekësia alternative dhe ajo
shtesë, duhet të integrohet në

kujdesin shëndetësor dhe atë
mjekësor. Kujdesi shëndetësor
publik duhet të jetë falas.
Rimbusimi i barnave mjeksore
për të gjithë atë shtresë që jeton
në nivele të minimumit jetik
duhet të përballohet nga shteti.

Për një shtet social
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Në mbrojtje të të drejtave të
grave.
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PËR NJË
SHTET SOCIAL

N

e jemi për një shoqëri
humane dhe mbrojtje
sociale,

që

synon

zhdukjen e varfërise,

shtimin e vëndeve të punës,

përmirësimin e shërbimeve të

strehimit dhe ngritjen cilësore të

jetës së qytetarëve. Çdo person
ka të drejtën e edukimit të
lirë, mbojtjes sociale, shërbim
shëndetësor
minimumi

Mirëqënie në Komunitet

falas

jetik

të

dhe

një

garantuar.

Ne dëshirojmë ta përmirësojmë
sigurimin social. Ne dëshirojmë
të

mbështesim

qytetarët

në

nevojë. Të gjithë kanë të drejtën
të gëzojne një minimum jetik.

Ne duam të hedhim themelet e
solidaritetit në një Shqipëri më

sociale. Ne duam të krijojmë
standarde sociale bazë në lidhje

me cilësinë e punës, pagave,
shëndetit publik dhe pensioneve
duke

garantuar

kështu

standard më të mirë jetese.

një

BARAZIA
GJINORE

N

e besojmë se barazia

gjinore duhet të jetë në
qendër të zhvillimi të

shoqërisë sonë. Kriza

e sotme ekonomike ka prekur

gjininë femërore më shumë se
çdo grup tjetër. Ato sot përballen

me paga më të ulëta për të njëjtën

punë si burrat dhe shpesh janë më
të neglizhura për t’i promovuar.
Ne nuk duam që të ekzistojë ky
diskriminim.

Ne duam të shikojmë realizimin

e barazisë gjinore në çdo fushë
të jetës si në aspektin lokal dhe
qëndror.
Ne

duam

të

përmirësojmë

legjislacionin në këtë drejtim duke

motivuar barazinë gjinore dhe në

politikë. Duhet të kemi aksione
pozitive për pjesëmarrjen e gruas

në fusha publike dhe private derisa
të dy sekset të arrijnë barazinë.

MIRËQËNIE NË
KOMUNITET

Q

ytetarët kanë të drejtë
të jetojnë në një qytet ku

mbizotëron solidariteti
dhe drejtësia 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
ushqimore të garantuara, me ajër
të pastër me lulishte dhe parqe të
gjelbra, e bën jetën e qytetarëve
më cilësore.
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