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Me dashuri për mjedisin
Bashkë për mbrojtjen reale të klimës, për energjinë e 
prodhuar nga burimet e rinovueshme, për një trans-
port miqësor me mjedisin dhe për bujqësinë e qën-

drueshme që ruan biodiversitetin tonë.
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THOMAS WAITZ, KRYETAR I PARTISË GJELBËR THOMAS WAITZ, KRYETAR I PARTISË GJELBËR 
EUROPIANE DHE NJËKOHËSISHT DEPUTET I EUROPIANE DHE NJËKOHËSISHT DEPUTET I 

PARLAMENTIT EUROPIAN, BËRI NJË VIZITË KU U PARLAMENTIT EUROPIAN, BËRI NJË VIZITË KU U 
TAKUA ME TË GJELBRIT E SHQIPËRISË. TAKUA ME TË GJELBRIT E SHQIPËRISË. 

Thomas Waitz, 
Kryetar i Partisë 
Gjelbër Europiane 
dhe njëkohësisht 
deputet i 
Parlamentit 

Europian, bëri një vizitë dy ditore 
në Tiranë dhe Elbasan ku u takua 
me Të Gjelbrit e Shqipërisë. 
Një nga aktivitetet më të 
rëndësishme, ku ai mori pjesë, 
ishte Konferenca Kombëtare e 
organizuar nga Të Gjelbrit.  Në 
përshëndetjen që ai bëri në hapje 
të punimeve të Konferencës, 
jo vetëm përgëzoi arritjet e 
deritanishme të Partisë së Gjelbër 
të Shqipërisë, anëtare me të drejta 
të plota në familien e gjelbër 
europiane por gjithashtu përcolli 

mesazhe të qarta të mbështetjes 
dhe bashkëpunimit në përpjekjet 
e përbashkëta për një Europë të 
Gjelbër.
Një nga mesazhet që Z. Waits 
dha në konferencë ishte 
domosdoshmëria e forcimit të 
bashkëpunimit të Të Gjelbërve 
me organizatat e ndryshme të 

shoqërisë civile që mbrojnë 
të njëjtat kauza, me qëllim 
unifikimin e përpjekjeve për 
maksimizimin e rezultateve.
Disa takime të tjera të 
rëndësishme që ai zhvilloi gjatë 
vizitës së tij ishin takimi me 
drejtuesit e Partisë së Gjelbër, 
takimi me rrjetin e këshilltarëve 
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të gjelbër lokal, takimi me 
përfaqësues të Forumit të Gjelbër 
të Rinisë&Gruas si dhe takimi me 
përfaqësues të shoqërisë civile 
ambientaliste.
Kryetari i Partisë së Gjelbër 
Europiane duke vlerësuar forcën 
e Partisë së Gjelbë Shqiptare në 
përfaqësimin lokal, garantoi se 
vizita dhe takime të tilla do të jenë 
më të shumta në të ardhmen, me 
bindjen se të gjelbrit e Shqipërisë 
do të jenë së shpejti një faktor i 
rëndësishëm në skenën politike 
shqiptare në nivel kombëtar.
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FJALE BASHKËKRYETARES KEIDA USHTELENCA FJALE BASHKËKRYETARES KEIDA USHTELENCA 
NË KONGRESIN E V-TË TË PGJ-SËNË KONGRESIN E V-TË TË PGJ-SË

PARTIA E GJELBËR PARTIA E GJELBËR 
ËSHTË NJË PARTI E RE ËSHTË NJË PARTI E RE 
QË KËRKON RRUGË TË QË KËRKON RRUGË TË 

REJA ZHVILLIMI.REJA ZHVILLIMI.

Të nderuar Delegatë
Të dashur anëtarë dhe 
simpatizantë të PGJ në 
këtë sallë dhe kudo që 
ndodheni.

Jemi përpara një momenti 
historik. Trasformimit 
të lëvizjes sonë politike 
me objektivin  “Për një 

të ardhme të Gjelbër, Për një 
Shqipëri Europiane”.

E ardhmja jonë do të shënoj 
ndarjen e madhe të shqiptarëve 
nga një politikë përjashtuese, pa 
vizion të qartë ku dhe ndër të 
tjera, është përgjegjësja kryesore 
për këtë krizë ekologjike që po 
jetojmë. 

Ne duhet të vlerësojmë 
mundësinë e bashkimit tonë në 
një projekt gjithëpërfshirës në 
mbrojtje të burimeve natyrore, 
vlerave mjedisore, për një 
transformimi të gjelbër dhe një 
zhvillim të qëndrueshëm.
Ky bashkim forcash dhe vlerash, 
kjo lëvizje progresiste dinamike, 
gjithnjë do të kërkojë që politikat 
mjedisore të jenë prioritet në 
politikat e zhvillimit të vendit për 
qeverinë e nesërme, dhe  nuk do 
të kufizohet vetëm këtu, pasi Të 
Gjelbrit kanë një vizion të qartë 
për shoqërinë tonë të ardhme.
Partia e Gjelbër  ofron një 
platformë politike që bazohet në:

• mbrojtjen e mjedisit dhe 
burimeve natyrore;

• paqen dhe bashkëjetesën;
• demokracia dhe liritë
• diversitetin
• ekozhvillimin

• barazinë gjinore;
• drejtësi sociale.

Ne të Gjelbërit, e shikojmë të 
ardhmen në mënyrë optimiste 
dhe ju ftojmë që së bashku 
të punojmë për një shoqëri 
demokratike, ku vendimarrja të 
jetë në dorë të shumicës.

Ne të Gjelbërit dëshirojmë të 
jetojmë në një mjedis sa më të 
pastër, me ajër, ujë dhe ushqime 
të shëndetshme që të na sigurojnë 
një jetesë sa më të mirë.
Ne të Gjelbërit respektojmë vlerat 
e kulturës sonë kombëtare dhe 
besojmë në vlerat e traditës sonë 
shekullore, në vlerat e jetës, lirisë, 
paqes, drejtësisë, tolerancës dhe 
solidaritetit.
Ne të Gjelbërit dëshirojmë që të 
jetojmë në një vend modern ku 
bazë e modelit tonë shoqëror të 
jetë: demokracia, ekozhvillimi 
dhe përgjegjësia afatgjatë për 
mjedisin. 
Ne të Gjelbërit mendojmë 
globalisht dhe veprojmë lokalisht. 

Ne duam që gjurmët që lëmë 
pas, të mos jenë shkatërrimi dhe 
varfëria, por cilësia e jetës dhe 
garantimi i të ardhmes së fëmijeve 
tanë.

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 që ne sjellim 
përmes këtij programi ndeshen 
me mendimin se ato janë të 
pamundura dhe të parealizueshme 
por ne kemi guximin t’ju themi: 
Asgjë nuk është e pamundur,asgjë 
nuk është e parealizueshmë, nëse 
ne e  dëshirojmë.
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Programi ynë  përfshin një sërë 
objektivash ekonomik, politik dhe 
social. Të gjitha këto objektiva 
rrjedhin nga një model zhvillimi 
i ndërtuar në harmoni dhe ne 
respektim të mjedisit. 

Nje nga objektivat tonë ekonomik 
është punësimi .
Të Gjelbërit janë për hapjen e 
vëndeve të punës nga investimet 
në energjitë rinovueshme dhe 
në teknologjitë e gjelbëra. 
Duke shfrytëzuar energjitë e 
rinovueshme dhe duke vënë në 
përdorim teknologjitë e gjelbëra 
ne do të hapim shumë vende të 
reja pune, veçanërishtë për rininë. 
Këto investime sot po përdoren 
gjerësisht në Gjermani, Suedi, 
Austri, Francë, Belgjikë si dhe 
në vende të tjera të Bashkimit 
Europian të cilat janë të vetmet 
ekonomi që po rrisin fitimet në këtë  
krizë globale.
I duhet dhënë fund politikave të 
investimeve energjitike me qymyr 
dhe atyre nukleare.
Një tjetër objektiv madhor, 
ekonomik dhe social në të njëjtën 
kohë, është barazimi i kushteve të 
jetesës mes zonave rurale dhe atyre 
urbane. 
Të gjithë jemi dëshmitarë të 
kushteve ku jeton sot popullsia 
rurale. Një nga projektet tona në 
këtë drejtim do te jetë orientimi i 
investimeve publike drejt zhvillimit 
të bujqësisë dhe infrastrukturës 
rurale. Në këtë kuadër një 
mbështetje të konsiderueshme 
do të kenë investimet private në 
Bujqësinë organike e cila do të 
krijonte premisa shumë të mira për 
eksportin e produkteve bujqësore 
sipas standarteve europiane.

Një tjetër projekt i programit tonë 
qeverisës është zhvillimi i turizmit 
me orientim eko-turizmin duke e 
parë atë si një turizëm elitar. Këtë 
bukuri natyrore që kemi jo vetëm 
nuk duhet  ta shkatërojmë, por 
duhet të punojmë për realizimin e 
modelit tonë ambicioz i cili kthen 

karakteristikat tona natyrore në  
avantazhet tona konkuruese.

Gjithashtu, një objektiv shumë 
përfaqësues i Partisë së Gjelbër 
është sigurimi i cilësisë së jetës dhe 
përmirësimi i vazhdueshëm i këtij 
standarti. Po a mund të flitet për një 
cilësi jete në kushtet ku ne jetojmë 
sot? Ku standartet e ndotjes së ajrit 
janë 6 herë më të larta se mesatarja 
në europë? 
Ku c’do vit shtohen sëmundjet 
si pasojë e ndotjes së ajrit nga 
CO2? Prandaj, objektivi ynë do 
të synojë ndalimin e ndotjes së 
ajrit dhe  pakësimit të CO2 në ajër, 
përmes investimeve në transportin 
ekologjik.

Pra, nuk mund të ketë një 
zhvillim të qëndrueshëm në një 
sistem që nuk përdor energjitë e 
rinovueshme, transportin ekologjik 
dhe nuk ka si prioritet ruajten 
e burimeve natyrore, shtimin e 
hapësirave të gjelbëra, stimulimin 
e produkteve të sigurta, ruajten e 
shëndetit si dhe politikat sociale të 
sigurisë dhe barazisë.

Tani është Koha 
Tani Është  Koha

 Për Të Mbeshtetur 
Te Gjelbrit

Ne dëshirojmë që “Shqipëria e 
Gjelbër” të jetë realitet.

Nëse dhe ju dëshironi të dashur 
QYTETAR, bashkohuni me ne, 
mbështeteni Partinë e Gjelbër, 
përkraheni atë, votojeni atë, në 
mënyrë që këto ide të zhvillohen 
dhe të bëhen realitet neser. 

Nëse ju dëshironi të veproni 
realisht mbi çështjet mjedisore, 
ndaj ndotjes së mjedisit, nëse 
dëshironi  një Shqipëri me ajër të 
pastër, të pasur me burime natyrore 
dhe jo me ndotje industriale, tokë 
dhe pyje të shkatërruara, Tani është 
koha  për të reaguar, është koha për 
të MBESHTETUR TE GJELBERIT  
Partinë e Gjelbër.

Nëse ju dëshironi drejtësi sociale, të 
gëzoni të drejtat civile dhe barazi, 
në vend të varfërisë, pasigurisë apo 
pakënaqësisë dhe që cilësia e jetës 
të jetë prioritet për çdo individ, 
Tani është koha  për të reaguar, 
është koha për të MBESHTETUR TE 
GJELBRIT  Partinë e Gjelbër.

BASHKOHUNI ME NE, BASHKOHUNI ME NE, 
REAGO TANI PËR NJË REAGO TANI PËR NJË 

SHQIPËRI MË TË MIRË.SHQIPËRI MË TË MIRË.
ZGJIDH NJË TË ZGJIDH NJË TË 

ARDHME TË GJELBËR.ARDHME TË GJELBËR.
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PËR TË NDËRTUAR TË ARDHMEN PËR TË NDËRTUAR TË ARDHMEN 
TONË DUHET TË KUJDESEMI PËR TONË DUHET TË KUJDESEMI PËR 
NATYRËN. NATYRËN. 

Ndryshimet klimaterike 
dhe shkatërrimi i 

burimeve natyrore janë 
dy sfidat më të mëdha 

nga të cilat varet mbijetesa dhe e 
ardhmja jonë. 

Ushqimet që ne konsumojmë, ajri 
që ne thithim, uji që ne pimë dhe 
klima e cila e bën planetin tonë të 

banueshëm, janë fryt i natyrës.

Është koha të zgjohemi dhe të 
ngremë zërin tonë. 

Ne, Të Gjelbrit, e ndjejmë për de-
tyrë t’i bëjmë thirrje qytetarëve: - 

 “Të punojmë dhe të ndërtojmë 
së bashku një të ardhme të qën-

drueshme e të sigurtë”. 
Ne duhet të transformojmë qytet-
etet tona, në komunitete të gjelbra 

urbane.

Gjatë këtyre muajve për shkak të 
pandemisë, banorët e qyteteve kanë 
eksperimentuar një mënyrë të re të 

jetuari. Kemi pasur më pak trafik 
në rrugët tona, më pak ndotje, më 
shumë solidaritet dhe më shumë 
zëra zogjsh në ato pak hapësira të 
gjelbra që janë mbetur në qytet.

Mjedisi dhe Natyra, që nga koha 
e revolucionit industrial, nuk e ka 

patur një qetësi të tillë.

Kjo eksperiencë ishte një mësim i 
rëndësishëm për të ardhmen.

Por pandemia nuk i ka fshirë prob-
lemet afatgjata. Tani që jeta është 

hapur sërisht, do të vazhdojnë 
njësoj varësia ndaj lëndëve djegëse 
me bazë fosile, rritja e emisioneve 
të CO2, rreziku i ndryshimeve kli-

materike, ajri i ndotur, shkatërrimi i 
burimeve natyrore, humbja e biodi-
versitetit dhe zvogëlimi i hapsirave 

publike.

Por, a është modeli aktual i zh-
villimit, zgjedhja e duhur për të 

përmirësuar cilësinë e jetesës tonë 
dhe për të rritur aftësinë e qytet-

arëve në përballimin e vështirësive? 
Sigurisht që JO!

Qytetarët e thjeshtë dëshirojnë të 
kenë shëndet të mirë dhe të ndje-
hen të sigurtë, sidomos përballë 

kërcënimeve të së ardhmes, qofshin 
ato të lidhura me klimën, fenomen-

et atmosferike apo me virusët. 

Të na shërbejë kjo thirrje qytetare 
si motivi i përpjekjeve tona për të 
ndryshuar qasjen aktuale të zhvil-

limit.

Përvoja që kemi përjetuar gjatë 
kësaj krize na mësoi se që ne duhet 

të vendosim në qendër të pri-
oriteteve tona mjedisin, komunite-

tin, miqësitë dhe jetën familjare. 

Në këtë përpjekje do të kuptojmë se 
kemi shumë për të bërë nga fillimi 
dhe shumë për të korrigjuar nga e 

shkuara. 

Janë detyrat tona pakësimi i CO2, 
fuqizimi i transportit publik dhe 
ekologjik, krijimi i hapsirave të 

gjelbra, investimet në energjitë e 
rinovueshme, fuqizimi i burimeve 
lokale, zhvillimi i bujqësisë organ-
ike, ekoturizmi, ekonomia qarkul-
luese e shumë investime të tjera të 

gjelbra. 

Ne duhet ta lexojmë drejtë me-
sazhin që na jep koha për të  

shpëtuar mjedisin dhe jetën në këtë 
planet!

Nuk do të ekzistojë një e ardhme 
nesër, nëse sot ne, nuk ndyshojmë 

modelin e jetesës, duke jetuar 
gjelbër!

Është koha që ne të fillojmë të 
ndërtojmë së bashku një Shqipëri 

të Gjelbër ku ne si qytetarë të saj, të 
punojmë dhe jetojmë paqësisht, në 
mirëqënie dhe në harmoni brenda 
kufijve të përcaktuar nga NATYRA!

Edlir Petanaj, Kryetar i PGJ-së



7TETOR 2021TETOR 2021

ALBANIAN GREEN ACADEMYALBANIAN GREEN ACADEMY

Instituti 
i Gjelbër 

me 
mbështetjen 

e GEF 
organizoj 
Albanian 

Green Academy

Aktiviteti u organizuar 
në dy faza kryesore 

Faza e parë: “Marrëvesh-
ja e Gjelbër Evropiane”. 
Ku u  trajtojtuan çështje 

kyçe si ekonomia rre-
thore, punësimi i gjel-
bër, eko-Industria dhe 
politikat e transportit 

miqësore me mjedisin. 
Faza e dytë: “Ndryshimet 

klimatike”.  Ku u tra-
jtua më në thellësi me 
shtjellimin e çështjeve 
si ekonomia, koncep-
tet sociale, pandemia 
COVID-19, biodiversi-
teti, ndotja e mjedisit, 
shëndeti, turizmi… që 
lidhen me një emërues 
të vetëm: ndryshimin e 

klimës. 
Qëllimi i Akademisë së 
Gjelbër ishte paisja e 

pjesëmarrësëve të rinj 
me njohuritë dhe ek-

spertizën e nevojshme 
në temat mjedisore për 

të zhvilluar aftësitë e 
tyre kontribuese në 

organizatat ku i për-
kasin, institucionet, 

politikat, projektet dhe 
aktivizmin. Kjo plat-

formë synon gjithashtu 
të promovojë politikat e 

gjelbërta evropiane.
Gjithashtu nje synim 
tjetër i Akademisë së 
Gjelbër ishte paisja e 

pjesëmarrësit e rinj me 
njohuritë klimatike dhe 
mjedisore të nevojshme 

për të kontribuar në 
organizatat, institucionet, 

projektet dhe projektet 
lokale të aktivizmit. Kjo 

platformë synon gjithash-
tu të promovojë politikat 

e gjelbërta evropiane. 

Akademia e Gjelbër do të 
lehtësohet nga ekspertë 
të shkencës mjedisore.

Pjesëmarrësit u pa-
jisen me një certifikatë 

evropiane të lëshuar nga 
Green European Founda-
tion dhe Albanian Green 

Institute.
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TË GJELBRIT BASHKË AKTIVISTË TË MJEDISIT TË GJELBRIT BASHKË AKTIVISTË TË MJEDISIT 
DHE QYTETARËT E TIRANËS NË MARSHIMIN DHE QYTETARËT E TIRANËS NË MARSHIMIN 

PËR NDYSHIMET KLIMATIKE! PËR NDYSHIMET KLIMATIKE! 

Marshimi Global 
për Klimën në 
Shqipëri i të Prem-
tes 24 Shtator 2021

PROTESTOJMË PËR VEPRIM URGJENT NDAJ PROTESTOJMË PËR VEPRIM URGJENT NDAJ 
NDRYSHIMEVE KLIMATIKENDRYSHIMEVE KLIMATIKE


