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VIZIONI YNË I GJELBËRT

Vizioni i Partisë së Gjelbër është për një shoqëri të qëndrueshme 
ekologjike dhe sociale ku ndërgjegjshmëria, solidariteti dhe liria bashkohen.

Partia e Gjelbër është një lëvizje që princip të politikës së saj ka një 
zhvillim të qëndrueshëm në Shqipëri dhe një mënyrë zhvillimi që respekton 
të drejtat e njeriut, si lirinë, drejtësinë, barazinë, demokracinë, paqen dhe 
ngre bazat e përgjegjësisë për mjedisin.

 MJEDISI DHE BURIMET NATYRORE 

Ndotja dhe shkatërrimi i burimeve natyrore në vendin tonë po kërcënojnë 
seriozisht mjedisin, zgjidhja e problemeve mjedisore dhe ndalimi i 
shkatërrimit të burimeve jo të ripërtëritshme të vendit është zbatimi i një 
politike miqësore me mjedisin. Ne duhet të ndalojmë varfërimin e burimeve 
natyrore të vendit duke stimuluar ekonomitë që respektojnë mjedisin dhe 
investojnë kapitale për të evituar shkatërrimin e tij. 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.
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PËR NJË MJEDIS TË SHËNDETSHËM

Ne e shikojmë qenësinë tonë të lidhur ngusht me mjedisin. Nuk 
mund te kuptohet mirëqenia ekonomike e propozuar nga partië  e tjera, 
pa siguruar më parë një mjedis të shëndetshëm për ne që jetojme sot 
dhe për të ardhmen e femijëve tanë.

Shqipëria sot është një krizë mjedisore dhe e cila me ritme te 
shpejta po shkaterron dhe burimet tona natyrore. Pasuria e vendit, 
e prodhimit, e konsumit dhe e tregtimit po kontribuon në varfërinë 
e vazhdueshme të pjesës më të madhe të resurseve duke shkaktuar 
një degradim të madh të mjedisit. Misioni i jonë  është ti përgjigjemi 
politikisht krizave ekologjike duke patur qytete dhe qendra të gjelbra, 
plotë gjallëri, ku cilësia e jetës është e lartë.

Çdo gjë që siguron natyra duhet të shikohet si vlerë e përbashkët. 
Mbrojtja e këtyre të përbashkëtave është pjesë e përgjegjësive politike 
dhe ekologjike të Partisë së Gjelbër. Ne mbështetim fort nevojën për 
të jetuar me mjetet tona ekologjike. 
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Ne kërkojmë që politikat ekonomike dhe tregtare të shërbejnë për 
objektivat sociale dhe mjedisore, dhe jo vetëm si tregues ekonomik të 
rritjes së prodhimit.

Përgjigja jonë është eko-zhvillimi, i cili integron objektivat 
mjedisore, sociale dhe ekonomike për të mirën e përgjithshme.

Zhvillimi i gjithanshëm ekonomik i vendit kërkon që vendimet dhe 
veprimet duhet të ndërmerren duke ndjekur sistematikisht një politikë 
paqësore mjedisore në dobi të ruajtjes së burimeve natyrore.

Secili ka të drejtë të jetojë në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm.
Gjithkush ka përgjegjësinë të mbrojë dhe të rregullojë mjedisin për 

të mirën e të tashmes dhe të ardhmes për brezat që do vijnë . Secili ka të 
drejtën e plotë të informohet mbi lejet e ndryshme të mjedisit përfshirë 
të drejtën e informimit për manipulimet gjenetike. Çdo person ka të 
drejtë të kundërshtojë kur konstaton shkatërrime të mjedisit.

RUAJTJA DHE GJITHANSHMËRISË BIOLOGJIKE

Proçeset e natyrës janë të kërcënuara nga aktivitetet njerëzore. 
Për ta parandaluar këtë fenomen ne mendojmë se nevojitet hartimi 
i një kuadri ligjor që do të bënte të mundur ndalimin e varfërimin te 
burimeve të natyrës si një çështje me interes të përgjithshëm. Ruajtja 
e florës e faunës dhe shumëllojshmëria e llojeve janë prioritet të 
politikave tona. Veprimtaria njerëzore duhet bërë duke pasur parasysh 
natyrën, ashtu që gjithanshmëria e llojeve, të ruhet dhe të zhvillohet. 

Ne jemi të bindur se ka mundësi që të krijohet një shoqëri e 
qëndrueshme ekologjike. Ne duam që gjurmët që lëmë pas , të mos jenë 
shkatërrimi dhe varfëria. Kjo kërkon nga ne sot të luftojmë ndotjen, 
të mbrojmë burimet natyrore dhe biodiversitetit duke e orientuar 
zhvillimin e vendit drejt një prokekti te gjelbër.
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Ne duhet të mbajmë diversitetin biologjik dhe të reagojmë 
dhe veprojmë konkretisht mbi ndryshimin klimaterik, të luftojmë 
ngrohjen globale nëpërmjet përdorimit të qëndrueshëm të resurseve të 
rinovueshme dhe përdorimit me kujdes të resurseve jo–të riciklueshme.

KLIMA  DHE ENERGJIA

NDRYSHIMET KLIMATERIKE

Mrojtja e planetit është një vlerë thelbësore e gjelbër. Mënyra se si 
ne aktualisht konsumojMë dhe prodhojMë energji po ndryshon klimën 
tonë globale dhe po e rrezikon planetin për gjeneratat e ardhshme. Ne 
si Të Gjelbër jemi të angazhuar për të ndryshuar mënyrën e prodhimit 
të energjisë drejt një energjie alternative të qëndrueshme dhe miqësore 
me klimën. Ne duam t’i japim fund varësisë sonë nga lëndët djegëse 
fosile dhe prodhimit të energjisë bërthamore, të cilat janë të rrezikshme. 
Ndryshimet klimaterike dhe ngrohja globale krahas problemeve që po 
shkaktojnë në botën globale po prekin edhe vendin tonë. Ndryshimet 
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klimatike në vend pritet të shoqërohen me rritje të temperaturës, ulje 
të sasisë së reshjeve dhe rritje të nivelit të deteve, duke ndikuar kështu 
negativisht në sektorë të ndryshëm të jetës në vend. Ne na duhet një 
strategji kombëtare e adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike. Për 
ne si Të Gjelbër, krahas masave ekologjike, një rëndësi të veçantë 
luan zvoglimi i emetimeve të karbonit dhe trasformimi i sektorit të 
prodhimit të energjisë drejt energjisë së gjelbër.

ENERGJIA E GJELBËR

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 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 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.
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 EKONOMIA E GJELBËR 
DHE PUNËSIMI 

Nuk mund të kemi një qendrueshmëri mjedisore pa patur 
njëkohësisht dhe një zhvillim të qëndueshëm  në fushën sociale dhe 
ekonomike. Ne dëshirojmë të kemi një zhvillim të qëndrueshëm, që 
nuk ndërtohet mbi shfrytëzimin e pamëshirshëm të burimeve natyrore 
si dhe mbi shkatërrimin e mjedisit. Synimi kryesor i tij duhet të jetë 
që t´i plotësojë nevojat e njerëzve, njëkohësisht të krijojë kushte të 
mira jetese për brezat e ardhshëm. Përparimin ekonomik të vendit, Të 
Gjelbërit e shohin nëpërmjet zhvillimit të ekonomisë së gjelbër dhe një 
modeli të ri industrial që jo vetëm ruan burimet natyrore dhe mjedisit 
por njëkohësisht siguron dhe punësim të qëndrushëm. 
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EKONOMIA E GJELBËR

Përgjigja jonë ndaj krizës është një strategji e transformimit 
ekonomik në një model që bazohet tek qëndrueshmëria, fortësia dhe 
solidariteti. Kriza na ka treguar edhe një herë se modeli ekonomik 
i bazuar në një vizion të ngushtë të rritjes ekonomike ka dështuar. 
Ne duam të ndryshojmë ekonominë tonë, në mënyrë që t’i shërbejë 
njerëzve, vendit dhe brezave të ardhshëm. Një ekonomi e Gjelbër i 
përgjigjet më së miri sfidave të sotme dhe të ardhshme. Një ekonomi e 
gjelbër do të nxisë mënyra të qendrueshme të prodhimit dhe transportit 
dhe do të ofrojë vende pune në industritë e së ardhmes duke na bërë 
më pak të varur nga rritja ekonomike. Ne mbështesim ndërmarrjet 
e gjelbra, kooperativat dhe iniciativat lokale pasi gjallërimi i tyre 
do të sjelli zhvillim dhe përmirësojë cilësinë e jetës. Një gjë është 
e sigurtë: modeli ynë aktual i prodhimit nuk ka të ardhme. Është e 
qartë se përdorim pa kriter i shumë burime natyrore të vendit tonë, ka 
sjellur dëme të rëndë duke rrezikuar seriozisht të ardhmen e fëmijëve 
tanë.  Zhvillimi strategjik i një ekonomie dhe industrie të gjelbër do 
të ishin një garanci për të ardhmen pasi do të sillnin një zhvillim të 
qëndrueshëm në të gjithë sektorët. 

PUNËSIM AFATËGJATË

Ne duam ta kthejmë ekonominë e vendit në një ekonomi të Gjelbër 
duke krijuar punësim afatgjatë dhe të sigurtë. Një ekonomi e gjelbër 
do të ofrojë mundësi më të mira punësimi në sektorin e energjive të 
rinovueshme, transportit ekologjik, teknologjive të gjelbra, industrisë 
së gjelbër, bujqësisë dhe eko-turizmit. Puna e gjelbër do të jetë e 
ardhmja, prandaj punonjësit duhet të përshtaten shpejt me kërkesat e 
reja, duke fituar aftësi profesionale për t’ju përgjigjur këtij zhvillimi 
të ri.
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NJË SHOQËRI E HAPUR 
DHE TOLERANTE

LIRIA 

Ne vazhdimisht punojmë për një Shqipëri që siguron liritë 
individuale, të drejtat dhe jetën private të qytetarëve të saj. Ne duam të 
sigurohemi se liria, demokracia dhe barazia do të jenë themelet e shtetit 
tonë të së drejtës. Ne duam një shoqëri pluraliste, gjithëpërfshirëse 
dhe tolerante. Ne duam një shoqëri jo diskriminuese ku zëri i të gjithë 
qytetarëve të dëgjohet dhe të vlerësohet.

 TË DREJTAT THEMELORE

Të drejtat e njeriut janë të drejta themelore, të vlefshme për të 
gjithë qytetarët.Dinjiteti njerëzor, barazia dhe solidariteti janë vlerat 
thelbësore dhe përbëjnë themelet e shoqërisë tonë. Ne besojmë në 
një shoqëri të drejtë ku të gjithë trajtohen në mënyrë të barabartë dhe 
gëzojnë të njëjtat të drejta, pa diskriminim pavarësisht nga gjinia, 
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përkatësia etnike, feja, orientimi seksual. E drejta dixhitale është 
një nga të drejtat që kërkon një bazë të plotë ligjore e cila duhet të 
respektojë ruajtjen e privacisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale. 

DEMOKRACIA QYTETARE

Ne duam një Shqipëri më demokratike që i dëgjon dhe i përgjigjet 
qytetarëve të saj. Në krizën e tanishme zërat e njerëzve nuk janë duke 
u dëgjuar. Ne duam që kjo të ndryshojë dhe t’i japim qytetarëve fatet 
e vendit duke i dhënë atyre një rol në politikën e vendit. Fuqizimi 
i qytetarëve duke përmirësuar transparencën dhe sundimin e ligjit 
në vend. Pjesëmarrja e gjerë dhe vendime transparente, ky është një 
besim thelbësor i të Gjelbërve. Ne do të forcojmë Demokracinë e 
drejtpërdrejtë. Demokracia duhet të inkurajohet në të gjitha nivelet e 
shoqërisë. 

NJË SHOQËRI E HAPUR DHE TOLERANTE

Ne sot na duhet një shoqëri e hapur dhe tolerante në themel të së cilës 
duhet të qëndrojnë të drejtat e njeriut, pluralizmi, mosdiskriminimi, 
toleranca, drejtësia, solidariteti dhe barazia gjinore. Demokraci 
gjithashtu do të thotë që gratë duhet të marrin pjesë në kushte të 
barabarta dhe të përfaqësohen në mënyrë të barabartë në institucionet 
e vendit. Ne besojmë se barazia gjinore duhet të jetë në qendër të 
zhvillimi të shoqërisë sonë. Ne duam të shikojmë realizimin e barazisë 
gjinore në çdo fushë të jetës si në aspektin lokal dhe qëndror. Një 
shoqëri e hapur dhe gjithëpërfshirëse respekton pakicat e saj. Ne jemi 
për të mbrojtur të drejtat e pakicave në Shqipëri. Ne do të luftojmë 
për politikat efektive kundër diskriminimit, kështu që ne mund ta 
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kapërcejmë pabarazinë. Ne duam një Shqipëri që mbron njerëzit e 
dobët dhe në nevojë. Ne duam një zë më të fortë qytetar duke pasur 
një rol të drejtpërdrejt në përbërjen e Parlamentit dhe në vendimet që 
i përkasin jetës së tyre.

 NJË SHQIPËRI SOCIALE

Të Gjelbrit besojnë se drejtësia dhe solidariteti janë struktura e 
shoqërisë tonë dhe baza për një Shqipëri të begatë. Ne jemi të pasionuar 
për zhvillimin e një Shqipërie Sociale dhe për politikat mbështetëse për 
rivendosjen e drejtësisë sociale, reduktimin e pabarazisë dhe zhdukjen 
e varfërisë. Ne e vlerësojmë kontributin e qytetarëve, shoqatave dhe 
iniciativat lokale për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Është qëllimi ynë 
për të forcuar komunitetet dhe për t’i bërë qytetet më të gjallë dhe të 
pëlqyeshëm për të gjithë. Ne duam që strehimi të jetë i përballueshëm 
dhe qytete të jenë më gjithëpërfshirëse. Ne besojmë se qytete të 
ndryshme dhe të gjelbëruara janë një parakusht për ndërveprimin 
shoqëror, bashkëpunimin dhe një jetë të shëndetshme. 
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Ne duam të hedhim themelet e solidaritetit në një Shqipëri më 
sociale  duke ndërtuar një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe të shëndetshme.  
Çdo person ka të drejtën e edukimit të lirë, mbojtjes sociale, kujdesi 
shëndetësor dhe një minimumi jetik të garantuar. Ne duam të krijojmë 
standarde sociale bazë në lidhje me cilësinë e punës, pagave, shëndetit 
publik dhe pensioneve duke garantuar kështu një standard më të mirë 
jetese. Drejtësia sociale dhe drejtësia tatimore shkojnë dorë për dore; 
ne duam të shohim të gjithë të paguajnë pjesën e tyre të drejtë për të 
mirën e përbashkët. Të gjelbërit janë të angazhuar në luftën kundër 
evazionit fiskal dhe mashtrimit tatimor që dëmtojnë shoqëritë tona 
dhe çojnë në një mungesë fondesh të sistemeve tona të sigurimeve 
shoqërore. Ajo që nevojitet janë investimet e Gjelbra në infrastrukturë 
dhe shërbimet publike.

Një numër në rritje i qytetarëve, veçanërisht të rinjve, shohin se 
si shanset e tyre të jetës janë në rënie. Diferencimet shtresore janë 
theksuar akoma më shumë. Ndërkohë që shumë qytetarë po luftojnë 
për të arritur qëllimet e tyre dhe për të siguruar standardin e tyre të 
jetesës, një grup i vogël njerëzish dhe familjesh të pasura po rritin më 
tepër pasurinë e tyre. Shumë njerëz ndihen të pafuqishëm ekonomikisht 
dhe po humbin besimin për të ardhmen. 

Kjo duhet të ndryshohet!

Sfida jonë është kthimi i besimit tek e ardhja  drejt një vendi që në 
themel të themel të të cili qëndron drejtësia sociale, qëndrueshmëria 
ekonomike dhe mjedisore. Ne duhet të ndërtojmë një Shqipëri më të 
drejtë dhe gjithëpërfshirëse ku qytetarët të përfshihen në vendimet që 
ndikojnë në të ardhmen e tyre.
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BUJQËSIA DHE SIGURIA 
USHQIMORE

SIGURIA USHQIMORE

Siguria ushqimore bazohen në perdorimin e një ushqimi të 
shëndetshëm dhe cilësor. Popullsia në mbarë vendin ka mundësi të 
gëzojë një produkt lokal, pra një ushqim të sigurtë, të shëndetshëm dhe 
të shijshëm. Prodhimi i ushqimeve cilësore sot është i përballueshëm 
për popullsinë vendase. Ne dëshirojmë të ndryshojmë sistemin aktual 
të prodhimeve bujqësore i cili dëmton ekosistemin dhe biodiversitetin 
në funksion të një sistemi që në qendër të ketë konsumatorin. Përkrahja 
e bujqësisë sot është një çështje shumë e rëndësishme. Ky është një 
nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë së vendit.

 Ne duhet të punojmë për riorganizimin e këtij sektori sipas një 
strategjie afatëgjatë bazuar në modelet perëndimore. 
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Ne do të nxisim dhe inkurajojmë që sektori i bujqësisë të përdorë 
sa më pak pesticidet, plehrat kimike dhe hormonet që përshpejtojnë 
procesin natyral. 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 dëshirojmë 
ta shtojmë blerjen e ushqimit ekologjik si dhe të ushqimeve tradicionale 
të prodhuara në rajonet të ndyshme të vendit. Ne duhet ti japim 
përparësi zhvillimeve të tregjeve bujqësore lokale. Ne dëshirojmë të 
kemi ushqim bio të cilësisë së lartë. 

MBROJTJA E KONSUMATORIT

Ne 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 duam të vazhdojmë punën për të rritur përkrahjen dhe mbështetjen 
ndaj bujqësisë organike si një garanci për konsumatorët. Të gjitha 
ushqimet duhet të kontrollohen dhe t’i bëhen analizat përpara se të 
dalë në tregje. Të gjithë duhen garantuar për artikuj ushqimorë të 
cilësisë së lartë dhe të pastër nga substanca helmuese. Të gjithë artikujt 
ushqimorë të pajisen me deklarim të qartë  rreth përmbajtjes së tyre në 
gjuhën shqipe, ku çdo pjesë përbërëse të deklarohet. Informim korrekt 
i konsumatorëve, forcimi i kontrollit dhe penalitetet mbi abuzuesit 
duhet të jetë detyrim ligjor. Mbrojtja e konsumatorëve është pjesë 
kryesore e politikave të gjelbra. Le të punojmë së bashku për një 
Shqipëri që prodhon ushqim të shëndetshëm jo vetëm për qytetarët e 
saj por dhe më gjerë.
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FUQIZIMI I RINISË

Të rinjtë janë largpamës, inovatorë, inspirues të ndryshimit. Por 
tani vendi ynë nuk mund të sigurojë një perspektivë për shumë prej 
tyre. Sot, ankthi i të rinjve për të ardhmen dhe mosbesimi i tyre është 
shumë i madh. Pjesa më e madhe e rinisë e dinin se starti i tyre pas 
moshës 18 -vjeçare do të jetë më i vështirë se i prindërve të tyre.

Të gjelbërit synojnë të kontribuojë në krijimin e një ambienti ku të 
rinjtë shihen si burim  kryesor për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror 
të vendit. Fuqizimi i kësaj pjese të popullatës është vendimtar pasi 
është shtylla kurrizore e shoqërisë sonë. Ne duam që kjo të ndryshojë 
dhe të sigurohemi se të rinjtë do të përfitojnë nga një arsimim më i 
mirë, mundësi afatgjatë punësimi dhe një rol aktiv në shoqëri.
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 Duhet bërë më shumë në drejtim të zhvillimit të infrastrukturës 
për edukim, përkrahjen e aktivitetit bisnes të të rinjëve, aftësimin 
profesional, krijimin e kushteve për një lëvizshmëri më të mirë në 
vendet evropiane si dhe stimulimin e aktiviteteve kulturore, sportive 
dhe argëtuese. Duke i kushtuar vëmendje të veçantë të rinjve tanë, 
ne gjithashtu duhet të nxjerrim në pah rëndësinë e solidaritetit midis 
brezave dhe të drejtën e gjithësecilit për të marrë pjesë në zhvillimin 
e shoqërisë tonë. Fuqizimi i rinisë është objekti ynë, për këtë arsye ne 
duam të hapim perspektiva të reja për punësimin e të rinjve sidomos 
në investimet e gjelbra duke shfrytëzuar energjitë e rinovueshme dhe 
vënë në përdorim teknologjitë e gjelbërta.

INTEGRIMI EUROPIAN

Vizioni ynë është Shqipëria Europiane, një vend i paqes, 
bashkëpunimit dhe demokracisë. Integrimi ynë Europian është 
objektivi madhor i politikës sonë. Ne duhet të forcojmë marrëdhëniet 
dhe bashkëpunimin me BE. Ne duhet të marrim përgjegjësitë 
dhe të jemi të vendosur në rrugën tonë të integrimit Europian. 
Shqipëria Europiane duhet të kthehet nga një ëndër në një realitet. 
Këtë presin qytetarët tanë, që edhe ata shumë shpejt të jenë pjesë e 
familjes Europiane. Ne duam të forcojmë bashkëpunimin politik për 
t’ju përgjigjur më së miri sfidave të integrimit Europian. Për ne Të 
Gjelbërit, Shqipëria Europiane është Shqipëria e Gjelbër që kujdeset 
për mjedisin dhe burimet e saj natyrore. Le të punojmë së bashku për 
tu bërë pjesë e kësaj Europe. Le ta bëjmë këtë për të rinjtë e sotshëm 
dhe për brezat që do vijnë.
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PARTIA E GJELBËR ËSHTË NJË PARTI PROGRESISTE ME NJE 
VISION TË QARTË PËR TË ARDHMEN.

Ne udhëhiqemi nga mendime, ide dhe vlera të një epoke të re 
kohore për shekullin e njëzet e një.

Ne mendojmë globalisht, veprojmë në mënyrë lokale dhe ne duam 
që gjurmët që lëmë pas , të mos jenë shkatërrimi dhe varfëria.

Ne jemi të bindur se ka mundësi që të krijohet një shoqëri e 
qëndrueshme ekologjike dhe sociale për njerëz që duan të jetojnë, të 
dashurojnë, të rriten dhe të jenë të guximshëm.

Partia e Gjelbër është partia që kërkon rrugë të reja zhvillimi.
Në këtë program të partisë sonë, ne kemi pasqyruar përshkrimin e 

realitetit, vizionet dhe rrugët për të ardhmen që kërkojnë vullnet për 
ndryshime, përmirësime dhe progres.

Të gjitha idetë e reja ndeshen me mendimin që kjo është e pamundur 
dhe e parealizueshme dhe ka shumë njerëz që e pohojnë këtë.

Ne themi: Asgjë nuk është e pamundur. Ne mundemi nëse duam.

NE DUAM NËSE DHE JU DONI , MIRË SE VINI TE NE!

BASHKËRISHT MUND TË REALIZOJMË ATË QË TË 
TJERËT THONË SE ËSHTË E PAMUNDUR.
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PËR SHQIPËRINË E GJELBËR


