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Në vitin 2021 tematika botërore fokusohet në “restaurimin e 
ekosistemeve” dhe shënon fillimin e Dekadës së Kombeve të Bashkuara në 
nxitjen globale për restaurimin e ekosistemeve të degraduara dhe ruajtjen 
e ES të pa prekura (pyje, toka bujqësore, kullota, biodiversiteti), zbutjen e 

ndryshimeve klimatike.
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BASHKË PËR MBROJTJEN E 
KLIMËS DHE NATYRËS

5 Qershori është Dita 
Ndërkombëtare e Mjedisit. 
Për ne Të Gjelbrit sot 
është dita për të rritur 

ndërgjegjësimin rreth çështjeve 
të mjedisit dhe për të tërhequr 
vëmendjen politike ndaj këtyre 
çështjeve. Sot është dita për të 
nxitur veprimet dhe ndërmarrë 
inisiativa për të mbrojtur burimet 
tona natyrore nga shkatërrimet 
që po ndodhin, për të mbrojtur 
mjedisin, tokën, ajrin dhe ujin 
si dhe për të reaguar ndaj 
ndryshimeve klimatike që po 
kërcënojnë jetën dhe të ardhmen 
tonë.

Gjejmë ratin në këtë ditë t’i 
bëjmë apel Qeverisë të shpallë 
Vjosën ‘Park Kombëtar’, duke i 
dhënë kështu prioritet politikave 
mjedisore. Solidarizohemi 
dhe mbështesim zërin qytetar 
kundër ndërtimit të heceve që 
po shndërrohen në një tmerr për 
lumenjtë tanë. 

Të Gjelbrit kërkojnë krijimin 
e Ministrisë së Mjedisit dhe 
Klimës mungesa e të cilës 
është një boshllëk i madh 
në zhvillimin e politikave 
mjedisore.

 Vendimarrësit tanë politik duhet 
t’i kthejnë sytë nga mjedisi, 
pasi vetëm kështu do të kemi 
një zhvillim të qendrueshëm në 
harmoni me mjedisin dhe një të 
ardhme të sigurtë.

Të punojmë së 
bashku 

Për Shqipërinë e 
Gjelbër!
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PËR NJË MJEDIS TË 
SHËNDETSHËM.

T
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.
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Pakti i Gjelbër 

Marreveshja e gjelber me qytetarin
“Për një Shqipëri të Gjelbër"

Pakti për Një Shqipëri të 
Gjelbër është projekti 
më i madh i marrë nga 
Partia e 
Gjelbër e cila kërkon 
angazhimin dhe 

përfshirjen e gjithë shoqërisë sonë
Ne jemi qytetar të këtij vëndi i cili sot 
është shteti më i ndotur i Europës. 
Ne sot jetojmë në një territor 
të zhveshur nga erozioni dhe të 
mbuluar nga betoni. 
Ne 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.
Përgjegjësia për këtë shkatërrim 

bie direkt mbi dorën e njeriut dhe 
papërgjegjëshmërin politike. 
Ne sot na duhet një politikë ndryshe, 
ku mjedisi të jetë prioritet i qeverive 
dhe ndërgjegjësimi të filloj që nga 
fëmijët parashkollorë. 
Ne duhet të reagojmë të gjithë në 
mënyrë që politikanët tanë të mos 
marrin më vendime që cënojnë rëndë 
mjedisin. 
Ne Të Gjelbërit po ndërmarim këtë 
misionin politik duke dhënë alarmin 
për këtë krizë të thellë ekologjike që 

po kalon Shqipëria. 
Ne kërkojmë që politikat mjedisore të 
jenë prioritet në politikat ekonomike 
të zhvillimit të vendit për qeveritë e 
sotme dhe në të ardhmen.Për këtë 

arsye ne dëshirojmë të sjellim këtë 
projekt si një garanci për ndyshim.
Ky projekt i Të Gjelbërve 
kërkon të apropovojë një lëvizje 
gjithëpërfshirëse në mbrojtje 

të ambientit dhe burimeve 
natyrore,vlerave mjedisore,drejtë një 
zhvillimi të qëndrueshëm. 
Ky projekt duhet të na bashkoj së 
bashku në një numër sa më të madhë 
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mbështetësish në një përfshirje sa më 
të gjërë, që lektualet,gratë,te rinjtë si 
një lëvizje paqësore për ti dhënë një 
dinamik të re shoqerisë sonë drejtë 
“Një Shqipërie të Gjelbër. 
Përgjegjësia ndaj ambientit i përket 
të gjithëve,
prandaj dhe angazhimi ndaj tij 
kërkon solidaritetin e të gjithëve. 
Ne duket të kemi një model ekonomik 
sa me afër ekozhvillimit pasi ky i 
sotmi është përgjegjësi kryesor për 
nivelet e larta të kësaj ndotje. 
Politika e re ekonomike duhet të 
ketë në fokusinë e saj cilesinë dhe jo 
sasinë.
Një ekonomi e cila duket të 
përmirësojë treguesit e prodhimit 
drejtë një politikë për një jetë sa 
më cilësorë,sesa në drejtim të një 
konsumimi sa më të bollshëm.Kjo 
do të ruante një ekulibër ndërmjet 
nevojave për konsum dhe respektimit 
të mjedisit. 
Në qëndër të politikës sonë 
ambientalistë duket të jetë 
implementimi i një politike të re 
që synon ndalimin e ndotjes së 
mjedisit dhe pakësimit të CO2 në 
ajër. Kjo politikë kërkon pakësimin 
dhe shtimin e mjeteve që përdorin 
karburant ekologjik,uljen e 
shpejtësisë së qarkullimit,shtimin e 
investimeve në sektorin e transportit 
publik duke i dhënë prioritet 
transportit hekurudhor.

Prioritet do të jetë 
ruajtja e teritorit të 

gjelbër dhe mbjellja e 
sa më shumë pemëve 

buzë rrugës. 
Nuk mund të ketë një zhvillim 
të qëndrueshëm në një sistem 
që nuk përdorë energjitë e 
rinovueshme,transportin 
ekologjik,nuk ka si prioritet rruajten 
e burimeve natyrore,shtimin e 
hapësirave të gjelbëra,stimulimin 
e produkteve të sigurta,rruajten e 

shëndetit duke adaptuar politika 
sociale të sigurisë. 
Në qëndër të politikës sonë të re 
do të jetë ruajtja e biodiversitetit 
shumëllojshmërisë së 
gjallesave,krijimi i kushteve për 
një bujqësi organika large OMGJ-
ve,krijimi i një strategjije për burimet 
ujore dhe rruajtën e cilësisë së ujit të 
pijshëm. 

Kjo politikë e re do të na coj 
drejtë një sistemi i cili do të na 
garantoj përfitimin e të mirave 
materiale dhe një zhvillim të 
qëndrueshëm duke na siguruar 
një të ardhme të sigurt. 
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Ne sot na duhet një 
politikë ndryshe, 

një politikë të 
re, ku mjedisi 

të jetë prioritet 
i programeve 
të ardhshme 

qeverisëse, duke 
synuar një zhvillim 

të qëndrueshëm 
në harmoni dhe në 
respekt të mjedisit. 

Marreveshja jonë e  
gjelbër synon: 

• Uljen e nivelit të ndotjes duke ndërhyrë në secilin prej faktorëve, 
që janë shkaktarët kryesor të saj, me objektiv arritjen e 
standardeve të Bashkimit Evropian për cilësinë e ajrit.

• Përmirësimin e transportit publik në të gjithë vendin. Ne jemi 
për një politikë transportesh që shikon nga e ardhmja. Përdorimi 
i mjeteve të reja që punojnë me biokarburant, autobuzët me 
elektricitet dhe energji diellore si dhe investimet në rrjetet e 
tramvajit, metros dhe hekurudhave, do të ulin nivelet e ndotjes 
dhe do të pëmirësojnë cilësinë e ajrit dhe të jetës së qytetarëve. 
Në planet tona afatshkurtra është dhe stimulimi i përdorimit të 
biçikletës, në korsi të posaçme, si një mjet transporti i shëndetshëm. • Zgjidhjen përfundimisht 

problemin e mbetjeve 

• Ne do të marrim nisma 
konkrete për trajtimin 
e mjetjeve urbane. Ato 
përbëjnë sot një problem të 
madh mjedisor. Aktualisht, 
mbetjet thjesht depozitohen 
në fusha të hapura duke 
u vetëdjegur dhe shpesh 
herë duke u bërë burim 
infeksionesh dhe përhapje 
sëmundjesh nga më të 
ndryshme. Ne dëshirojme 
ta zgjidhim këtë problem 
menjiherë, i cili ndikon 
drejtpërdrejtë në shëndetin 
e njerëzve

• Përmirësimi i trajtimit 
të mbetjëvë urbane 
kuke hartuar një stategji 
për menaxhimin dhe 
administrimin e tyre.

• Ne nuk do të lejojmë 
importin e plehrave, por 
do të fuqizojmë industrinë 
ricikluese me lëndë të parë 
vendase duke realizuar 

ndarjen e mbetjeve urbane 
në burim dhe përgatitjen e 
tyre për riciklim.

• Ndalimin e shkatërrimin 
e mëtejshëm të burimeve 
natyrore. Ne do të 
kujdesemi për ripërtëritjen 
e burimeve natyrore mos 
shfrytëzimin pa kriter të 
tyre. Duke mbrojtur lumejtë, 
bregdetin, pyjet, lagunat, 
tokën, florën dhe faunën ne 
kemi mbrojtur të ardhmen.

• Shtimin e sipërfaqeve të 

gjelbra dhe pyjore. Ndalimi 
me ligj i prerjes së pyjeve, 
për një përiudhë kohe dhe 
mbjellja e fidanëve të rinj 
do të sillte përmirësimin 
gradual të kësaj masakre 
tashmë të ndodhur. Nën 
moton “Një pemë një jetë” 
ne synojmë që kurora e 
gjelbër e qyteteve tona të 
shtohet me 10 milion pemë 
të reja. Sipërfaqet e gjelbra 
dhe pemët përmirësojnë 
cilësinë e ajrit dhe të jetës 
së qytetarit. 
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• Investimet në fushën e 
energjive të rinovueshme. 
Në planet e ardhshme të 
investimeve prioritet do 
të jetë prodhimi i rrymës 
elektrike nga era dhe 
energjia diellore. Një nga 
objektivat tanë është të 
kemi panele diellore në 
shumicën e pallateve. Një 
investim i tillë do të sillte jo 
vetëm kursimin e energjisë 
nga rrjeti, por dhe përfitime 
ekonomike për familjarët. 

• Punësimin në sektorin 
e teknologjive të gjelbra 
në bazë të një strategjie 
të gjelbër punësimi. Nëse 
politika e sotme premton 
hapjen e disa mijë vendeve 
të reja pune, vetëm 
zhvillimi i këtij sektori 
është një garanci reale për 
t’i hapur ato. Kjo është një 
politikë konkrete, tashmë 
e implementuar në vendet 
evropiane. Këto janë të 
vetmet ekonomi në shkallë 
botërore që nuk po e ndiejnë 
krizën ekonomike globale. 

• Përmirësimin e garancisë 
ushqimore. Të gjithë duhen 
garantuar për cilësinë e 
lartë të artikujve ushqimorë 
në tregjet tona, të cilët 
duhet të jenë të pastra nga 
substanca helmuese. Të 
gjithë artikujt ushqimorë 
të pajisen me deklarim të 
qarta 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 gjenetikisht të 
modifikuara. Ne jemi për 
një Sqipëri pa OMGJ.

• Ne dëshirojmë fëmijët tanë 
të kenë ushqim të cilësisë së 
lartë dhe biologjik.

Marrveshja 
e gjelber me 

qytetarin synon 
më shumë të 
drejta civile, 

barazi gjinore, 
drejtësi sociale, 

siguri dhe 
mirëqënie. 

Mareveshja jonë e  gjelber 
me qytetarin e cila ka një 
vizion të qartë për zhvillimin 
e qëndrueshëm të vendit 
drejt “Një Shqipërie të 
Gjelbër”. 

Bashkohu  
“Për një 

Shqipëri të 
Gjelbër” 

E 
ardhmja 
është e 
Gjelbër

Kjo është një 
arsye më shumë 
që ne kërkojmë 

përkrahjen, 
mbështetjen e 

qytetarit për Të 
Gjelbrit
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Marreveshja 
e gjelbër me 
qytetarin

Për një Shqipëri të 
Gjelbër

Bëhu 
dhe ti 
pjesë e 
sfidës


