
 

PSE ME LËVIZJEN?

 Shqipërinë e pa bërë do ta bëjmë. Do ta kthejmë besimin e 
qytetarit te vendi i vet, tek e ardhmja në vendin e vet. 

 Punësimi rritet vetëm nëse çlirohen potencialet krijuese e 
prodhuese të shqiptarëve, e demokracia rritet vetëm me qëndresë të 
pandërprerë kundër padrejtësive. Integrimi kombëtar i cili do të na çojë 
në Bashkim, ecën përpara përmes lidhjes së marrëveshjeve të reja, e 
sidomos duke zbatuar ato ekzistuese mes Shqipërisë dhe Kosovës. 
Kjo nënkupton përafrimin institucional e njëkohësisht demokracinë e 
drejtpërdrejtë, që të arrijmë të ushtrojmë të drejtën për të përcaktuar 
fatin tonë të përbashkët përmes referendumit. Republika na duhet 
sovrane e që vepron me dinjitet dhe reciprocitet në marrëdhëniet 
ndërkombëtare. Integrimet evropiane janë projekt i plotë i yni si 
popull, shoqëri dhe histori. Drejtësia, krijimtaria dhe prodhimi janë të 
varura drejtpërdrejt nga përdorimi i organizuar i energjisë, pasurive 
dhe sigurisë. Deputetët tanë do të jenë zëri i qytetarëve, dhe do të jenë 
në dispozicion për të paraqitur nisma qytetare në parlament, edhe 
pa qenë nevoja për peticione me 20.000 nënshkrime. Synimet tona 
të përbashkëta arrihen me pjesëmarrjen maksimale të shqiptarëve në 
rajon, me drejtësi sociale dhe atdhedashuri.
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Kreshnik Merxhani është kandidat nga zgjedhësit për Qarkun e 
Gjirokastrës në zgjedhjet parlametare të 25 prillit, dhe mbështetet 
nga Lëvizja VETËVENDOSJE!. Kreshnik Merxhani është arkitekt dhe 
specialist i trashëgimisë kulturore shqiptare. Diplomuar për arkitekturë 
në Universitetin Politeknik të Tiranës. Ai është i fokusuar përgjithësisht 
në fushën e trashëgimisë kulturore dhe arkitekturën tradicionale. Prej 
2008-s është angazhuar si bashkëautor në studime, projekte restaurimi 
e rijetëzimi në disa qendra historike, kryesisht në qytetin e Gjirokastrës 
por dhe në Tiranë, Krujë, Korçë e Shkodër. Në vitin 2014 fiton konkursin 
për pozicionin e shefit të Sektorit Teknik pranë Drejtorisë Rajonale të 
Kulturës Kombëtare në Gjirokastër, zyrë në varësinë e Ministrisë së 
Kulturës. Gjatë kësaj kohe, ka qenë arkitekti kryesor për hartimin e disa 
projekteve të rëndësishme, për restarimin dhe rijetëzimin e Kalasë së 
Gjirokastrës e Libohovës, restaurimin e banesës së Eqerem Çabejt etj. 
Gjatë këtyre viteve, Merxhani vijon të jetë lektor i ftuar në Universitete të 
ndryshme në Shqipëri, si në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës 
– Universiteti i Tiranës, Epoka University etj. Në fillim të vitit 2016, ai jep 
dorëheqjen nga pozicioni i shefit të sektorit pranë DRKK-Gjirokastër 
pas mos-pajtimit me projektin e Bypass-it të propozuar në zemrën 
e qendrës historike të Gjirokastrës si dhe e miratuar nga Ministria e 
Kulturës dhe Agjensia Kombëtare e Planifikmit të Territorit. Në vitin 
2018 Merxhani angazhohet me një grup ekspertësh në hartimin e 
dosjes nominuese për programin e organizatës pan-europiane Europa 
Nostra – “7-të Vendndodhjet më të Rrezikuara” në Europë, për qendrën 
historike të Gjirokastrës në bashkëpunim me Fondacionin Gjirokastra, 
duke arritur me sukses ta shpallin në listën e shkurtër.



NE JEMI PËR
1. Për shëndetin publik si energjia e parë e Republikës

 Përforcimi dhe pajisja me teknologji për një shëndetësi 
publike cilësore dhe falas, kërkon rritjen e buxhetit, prej 5.2% 
të Prodhimit të Brendshëm Bruto, deri në mesataren evropiane 
prej 9.9% të PBB. Ky buxhet duhet të investohet në pajisje e 
teknologji, për të mundësuar zhvillimin e shkencës dhe të 
profesionit të mjekut në nivele bashkëkohore. Do të kërkojmë 
paga dinjitoze për mjekët dhe personelin shëndetësor, të 
cilat duhet të jenë së paku sa mesatarja e rajonit. Shërbimi 
parësor e ai dytësor mjekësor duhet të mbulojë tërë territorin 
e Republikës. Këto masa do të nxisin mbajtjen dhe rikthimin 
e bluzave të bardha në atdhe. Sa i përket pandemisë, duhet 
kërkuar përshpejtimi dhe transparenca në procesin e vaksinimit 
si dhe funksionalizimi i plotë i spitaleve COVID me shtretër, 
pajisje dhe personel. Vaksinat dhe mjekët nuk duhet të përdoren 
për fushatë elektorale. Lufta kundër korrupsionit në sistemin 
shëndetësor do të zhvillohet në të gjitha frontet, por ajo është 
e vërtetë vetëm nëse nis prej kreut, sepse edhe korrupsioni, 
prej kreut vjen! Pacientët dhe mjekët i shohim si aleatë, kundër 
politikave abuzive me shëndetësinë.

2. Për dalje nga kriza duke forcuar prodhimin dhe teknologjinë

 Nevojitet një Pakt i Ri ekonomik për nje Shqipëri pa varferi. 
Ekonomia që synojmë nuk e sakrifikon kapitalin publik për atë 
privat. Na duhet një shtet zhvillimor që harmonizon veçantitë 
e qarqeve, specializon burimet njerëzore, ndihmon ekonominë 
me kredi të buta, mbron dhe zhvillon pasuritë natyrore, e që 
gradualisht zëvendëson importet me prodhimet tona dhe rrit 
punësimin e mirëqenien. Ne synojmë një Bankë Zhvillimore, një 
instrument që kanalizon kapitalet publike e private në këto 



drejtime. Do të angazhohemi për të përkrahur sipërmarrjet që 
punësojnë në mënyrë të rregullt dhe që zbatojnë të drejtat e 
punëtorëve, si dhe për subvencionin e investimit në sektorët 
me potencial konkurrues, ku përveç teknologjisë së re duhet të 
përfshihen dhe sektorët tradicionalë të bujqësisë e blegtorisë 
si dhe industria e lehtë përpunuese për prodhimet e fshatit. 
Do të këmbëngulim për themelimin e një komisioni hetimor 
parlamentar që shqyrton të gjitha kontratat koncesionare për 
naftën, gazin, kromin dhe të gjitha pasuritë tona kombëtare. 
Fajtorët dhe përfituesit e padrejtë duhet të ndëshkohen, për 
të mundësuar zgjidhje në dobi të së mirës së përgjithshme. 
Lehtësimi i investimeve që vijnë nga bashkatdhetarët tanë në 
mërgim, si edhe barazia e gjithë sipërmarrësve përpara ligjit 
dhe institucioneve janë parakushtet për rritje ekonomike. E ne 
synojmë që bizneset e të rinjve, sidomos ato që merren me 
zhvillimin teknologjik, të marrin një vëmendje parësore.

3. Për arsimin publik, cilësor dhe falas, si formues të 
qytetarëve dhe profesionistëve

 Buxheti për arsimin duhet të rritet, prej 3.6% të PBB që 
është sot, drejt 4.7% që është mesatarja në BE. Arsimi i lartë 
nuk është liberalizim i diplomës, por liberalizim i të drejtës për 
ndjekjen e studimeve të larta. Universitetet nuk duhet të jenë 
distributorë diplomash dhe pagash, por vende hulumtimi, me 
institute dhe laboratorë. Krijimtaria dhe punësimi nisin prej 
dijes së vërtetë. Rikthimi i trurit mbetet një prej faktorëve më 
të fuqishëm për ngritjen e standartit të shkollave tona. Kjo 
është e arritshme nëse çlirohet universiteti prej kapjes partiake 
e strukturave nepotike, si dhe duke i bërë thirrje vetëdijes 
atdhetare të studiuesve e dijetarëve shqiptarë në botë. Në 
universitet duhet mësuar edhe demokracia, por kjo mund të 
ndodhë vetëm kur të rritet pesha e votës së trupës studentore 
në vendimmarrje, si edhe për vlerësimin e mësimdhënies. Ne 
do të kërkojmë uljen e tarifave për studentët me synimin për 
t’i çuar ato gradualisht në zero, rritjen e shërbimeve nga karta 
e studentit, dhe përmirësimin e kushteve të konvikteve dhe 
auditoreve. Universiteti i Tiranës duhet të pajiset me kampus 
të mirëfilltë, pra Qyteti i Studentëve duhet të bëhet siç e ka 
emrin, një qendër e dijes dhe e studiuesve. Do të kërkojmë 
me ngulm ndryshimin e Ligjit për Arsimin e Lartë, që të ndalim 
çdo rrjedhje të fondeve publike drejt universiteteve private. 



Në arsimin fillor duhet të eliminohet një herë e mirë 
analfabetizmi funksional, të ndalë braktisja e shkollës nga 
nxënësi, dhe braktisja e nxënësit nga sistemi. Fokusi në arsimin 
parauniversitar duhet të jetë në saktësinë matematikore 
dhe gjuhësore, aftësinë logjike dhe letrare-historike. 
Arsimi i vërtetë është sigurimi i parë i vlerave të qytetarisë, 
demokracisë, kulturës dhe përgjegjësisë. Forcimi i shkencave 
humane në shkollën e mesme dhe rikthimi i nivelit të lartë 
për shkencat e sakta dhe natyrore duhet t’i japin nxënësit 
pjekurinë e duhur për zgjedhjen e profesionit, ndërsa sporti 
e arti duhet të rikthehen gjallërisht në shkolla. Olimpiadat e 
shkencave dhe kampionatet sportive mes shkollave, duhet të 
nxiten e financohen nga shteti. Arsimi i mesëm profesional 
duhet të drejtohet kah teknologjitë e reja dhe zbatimi i tyre. Të 
gjitha këto, realizohen vetëm pasi t’u mundësohet mësuesve 
përgatitja e vazhdueshme si dhe një trajtim i dinjitetshëm, 
shoqëror dhe ekonomik.

4. Për barazi gjinore në sferën publike, në punë, institucione 
dhe media

 Padrejtësitë dhe krimet e ushtruara ndaj grave në 
Shqipëri, vrasjet e shpeshta që po ndodhin, dhuna e integruar 
brenda sistemit ekonomiko-politik, neglizhenca kriminale e 
institucioneve, shtypja e ngacmimi në vendin e punës, si edhe 
dhuna në familje apo në vendet e tjera, janë të patolerueshme. 
Do të bëjmë të gjitha përpjekjet që disa linja veprimi të vendosen 
në rend të ditës: paga të barabarta për punën e njëjtë; kushte 
të denja pune; mbrojtje institucionale për gratë viktima të 
dhunës me bazë gjinore; reagime emergjente dhe dënime më 
të rrepta për aktet e dhunës mbi gratë; ndëshkime për fyerjet a 
denigrimin për shkak të gjinisë si dhe largimi i menjëhershëm 
i zyrtarëve kur vërtetohet se kanë neglizhuar të veprojnë në 
parandalimin e dhunës apo kanë abuzuar fizikisht a verbalisht 
dikë për shkaqe gjinore; luftim të pabarazisë përmes edukimit; 
universalizim të kodit etik të barazisë gjinore në institucione 
apo subjekte që komunikojnë me publikun e gjerë si mediat, 
etj. Institucionet të cilat trajtojnë viktimat e dhunës, e në plan 
të parë Policia, duhet të ketë një trupë të specializuar policesh 
gra, që si të tilla, do të punojnë për mbrojtjen e grave viktima. 
Vendstrehimet duhet të jenë të mjaftueshme, të bollshme, 
dinjitoze, dhe rehabilituese, sepse viktimat e dhunës duhet të 
kthehen në shoqëri si qytetare të forta e të barabarta, që të 



kontribuojnë për veten e të mirat e përbashkëta.

5. Për mjedisin si cilësi e jetës, burim energjish dhe themel i 
zhvillimit të qëndrueshëm

 Mjedisi është atdheu, është vetë jeta. Kriza klimatike 
në Shqipëri po shndërrohet në një katastrofë. Së fundi, lumi 
Ishëm është shpallur lumi më i ndotur në Evropë, ndërkohë 
që zonat e mbrojtura e parqet natyrore apo ato të qyteteve, 
po zvogëlohen për t’u bërë vend interesave të ngushta të 
atyre që kanë kapur shtetin. Duhet ngritur sistemi që kufizon 
dhe takson ndotjen mjedisore, duke grumbulluar të ardhura 
që investohen në ekonomi e industri të gjelbër. Duhen 
ndaluar rreptësisht aktivitetet industriale e tjetërsuese në 
parqet kombëtare. Riciklimi duhet të kthehet në praktikë 
të detyrueshme me ligj, duke synuar edhe eliminimin e 
përdorimit të qeseve plastike, edhe zhvillimin e administrimit 
të mbetjeve sipas praktikave të Bashkimit Evropian. Lumenjtë 
e vegjël nuk duhet të burgosen nëpër tuba duke lënë pa ujë 
njerëzit e natyrën. Lumenjtë e mëdhenj nuk duhet të kapen të 
gjithë me diga. Lumi Vjosë duhet të shpallet Park Kombëtar, 
duke vlerësuar edhe potencialin e trashëgimisë kulturore 
të Luginës së Vjosës me përparësi për listimin në UNESCO. 
Lumi i Valbonës duhet të shpëtohet prej digave, sepse Alpet 
Shqiptare janë pasuri kombëtare. Nevojat energjetike duhet 
të jenë të balancuara me nevojën për mjedis të shëndetshëm, 
e jo kundër saj, dhe duhen nxitur sipërmarrjet për energji të 
gjelbër e diellore. Gjelbërimi në qytete duhet të mos jetë më 
i vogël se 7 m2 për banor, duke kushtëzuar çdo ndërtim të 
ri sipas standardeve për hapësirat e gjelbra në BE. Studimi i 
impaktit mjedisor të veprimtarisë së sipërmarrjes duhet të 
bëhet nga organet kompetente publike dhe jo nga vetë 
sipërmarrja. Pyllëzimi duhet të jetë një projekt urgjent kundër 
eriozionit. Mbrojtja e mjedisit duhet kryer krahas një programi 
kombëtar edukimi mjedisor përmes kurrikulave shkollore 
në të gjitha nivelet, me theksin te edukimi për riciklimin, për 
mirëpërdorimin e energjisë e të ujit, si dhe për dashurinë për 
mjedisin. Po ashtu duhen forcuar aktivitetet vetëdijësuese 
përmes shoqërisë civile, e duhet synuar hapja e degëve 
universitare për ekonomi, shkenca e politika mjedisore.  



NE JEMI KUNDËR

6. Kundër Partneritetit Publik-Privat si dogmë e privatizimit të 
pasurisë publike

 PPP-të janë strategjia tinzare që privatizon fitimin, i 
cili shkon te oligarkët që kanë kapur shtetin dhe te miqtë 
e pushtetarëve, ndërkohë që shtetëzon humbjen, e cila u 
mbetet në kurriz gjithë qytetarëve të Shqipërisë, duke varfëruar 
edhe ata që ende nuk kanë lindur. Do të ndërmarrim nisma 
parlamentare për ta nxitur gjyqësorin të zbulojë se çfarë ka 
ndodhur me pronën private dhe atë publike gjatë 30 viteve të 
fundit në Shqipëri. Po ashtu do të këmbëngulim për themelimin 
e komisioneve hetimore që shqyrtojnë procesin e privatizimit 
të burimeve natyrore, që ka çuar në shkatërrimin e ekonomisë 
publike, industrive e minierave, rrënimin e mjedisit dhe varfërimin 
e krahinave të tëra, ngaqë nuk janë përmbushur as zotimet 
kontraktuale për investim, zhvillim e punësim, e as ato për 
dëmshpërblim. Duhen hetuar po njësoj privatizimet e porteve 
dhe aeroporteve. Rrugët kombëtare duhet të mirëmbahen e 
administrohen nga kompani publike. Qytetarët paguajnë taksa 
për rrugët, ata nuk duhet të ngarkohen me pagesa shtesë. Jemi 
për heqjen e traut në “Rrugën e Kombit” dhe kundër vendosjes 
së trarëve të ngjashëm në rrugë të tjera. 

7. Kundër marrëveshjeve që bien ndesh me interesin kombëtar

 Politika e jashtme e Shqipërisë duhet të ketë prioritet 
interesin kombëtar dhe zbatimin e të drejtave ndërkombëtare 
të Shqipërisë dhe Kosovës. Kosova nuk është politikë e jashtme 
e Shqipërisë, Shqipëria nuk është politikë e jashtme e Kosovës, 
por të dyja duhet të kenë një plan e strukturë të ndërthurur 
diplomatike. Negociatat dhe marrëveshjet duhet të jenë 



6. Kundër Partneritetit Publik-Privat si dogmë e privatizimit 
të pasurisë publike

 PPP-të janë strategjia tinzare që privatizon fitimin, 
i cili shkon te oligarkët që kanë kapur shtetin dhe te miqtë 
e pushtetarëve, ndërkohë që shtetëzon humbjen, e cila 
u mbetet në kurriz gjithë qytetarëve të Shqipërisë, duke 
varferuar edhe ata që ende nuk kanë lindur. Do të ndërmarrim 
nisma parlamentare për ta nxitur gjyqësorin të zbulojë se 
çfarë ka ndodhur me pronën private dhe atë publike gjatë 30 
viteve të fundit në Shqipëri. Po ashtu do të këmbëngulim për 
themelimin e komisioneve hetimore që shqyrtojnë procesin e 
privatizimit të burimeve natyrore, që ka çuar në shkatërrimin e 
ekonomisë publike, industrive e minierave, rrënimin e mjedisit 
dhe varfërimin e krahinave të tëra, ngaqë nuk janë përmbushur 
as zotimet kontraktuale për investim, zhvillim e punësim, e as 
ato për dëmshpërblim. Duhen hetuar po njësoj privatizimet 
e porteve dhe aeroporteve. Rrugët kombëtare duhet të 
mirëmbahen e administrohen nga kompani publike. Qytetarët 
paguajnë taksa për rrugët, ata nuk duhet të ngarkohen me 
pagesa shtesë. Jemi për heqjen e traut në “Rrugën e Kombit” 
dhe kundër vendosjes së trarëve të ngjashëm në rrugë të tjera. 

7. Kundër marrëveshjeve që bien ndesh me interesin 
kombëtar

 Politika e jashtme e Shqipërisë duhet të ketë prioritet 
interesin kombëtar dhe zbatimin e të drejtave ndërkombëtare 
të Shqipërisë dhe Kosovës. Kosova nuk është politikë e jashtme 
e Shqipërisë, Shqipëria nuk është politikë e jashtme e Kosovës, 
por të dyja duhet të kenë një plan e strukturë të ndërthurur 
diplomatike. Negociatat dhe marrëveshjet duhet të jenë 
transparente, ato duhet të marrin parasysh edhe qëndrimet 
e bindjet e qytetarëve të Shqipërisë. Ne do të kërkojmë 
transparencën e plotë të marrëveshjeve e negociatave 
të ndërmarra deri tani me Greqinë lidhur me hapësirat 
detare sovrane në detin Jon. Në Kuvend do të mbështesim 
përparimin e çështjes së të drejtave njerëzore dhe pronësore 
të shqiptarëve të Çamërisë. Do të kërkojmë heqjen e ligjit të 
luftës nga ana e Greqisë, si dhe do të kundërshtojmë çdo 
përpjekje për “minishengenin” që i ngjan një Jugosllavie të dytë, 
në shërbim të Serbisë, e cila vazhdon agresionin ndaj Kosovës 

transparente, ato duhet të marrin parasysh edhe qëndrimet 
e bindjet e qytetarëve të Shqipërisë. Ne do të kërkojmë 
transparencën e plotë të marrëveshjeve e negociatave 
të ndërmarra deri tani me Greqinë lidhur me hapësirat 
detare sovrane në detin Jon. Në Kuvend do të mbështesim 
përparimin e çështjes së të drejtave njerëzore dhe pronësore 
të shqiptarëve të Çamërisë. Do të kërkojmë heqjen e ligjit të 
luftës nga ana e Greqisë, si dhe do të kundërshtojmë çdo 
përpjekje për “minishengenin” që i ngjan një Jugosllavie të dytë, 
në shërbim të Serbisë, e cila vazhdon agresionin ndaj Kosovës 
dhe shqiptarëve. Në Kuvendin e Shqipërisë duhet miratuar 
rezoluta që dënon gjenocidin e Serbisë ndaj shqiptarëve në 
Kosovë në përputhje me Rezolutën e miratuar nga Kuvendi i 
Kosovës, sipas projekt-rezolutës që kemi dorëzuar në Kuvend 
në vitin 2020.

8. Kundër kapjes së institucioneve, drejtësisë dhe 
administratës prej pushtetit apo krimit

 Drejtësia dhe demokracia në Shqipëri duhet të lindin në 
vullnetin e shoqërisë prej vetë popullit tonë dhe të ndihmohen 
nga proceset e standartizimit dhe integrimit. Standartet 
demokratike dhe të së drejtës nuk janë detyra shtëpie, por duhet 
të jenë vullneti ynë sovran. Kodi zgjedhor duhet reformuar që 
të sigurojë përfaqësim më të drejtë, të vështirësojë blerjen e 
votës dhe kapjen e elektoratit prej miliarderëve, e njëkohësisht 
të lehtësojë pjesëmarrjen e shtresave shoqërore të mesme e të 
varfra. Garantimi i votës për qytetarët shqiptarë që jetojnë në 
mërgatë i shton trupës elektorale në Shqipëri një masë kritike 
qytetarësh të pakërcënuar e që nuk e shesin votën. Respektimi 
i së drejtës nuk është vetëm imazh. Me një drejtësi efektive 
qe nuk i lë në baltë forcat e rendit, Shqipëria do të mund të 
ishte vend model sa i përket rendit të së drejtës dhe zbatimit 
të ligjit. Krimi në Shqipëri nuk është i gjithëpushtetshëm, ai 
mirëmbahet prej partive të vjetra vetëm me një synim: dobësim 
i politikave publike dhe ekonomisë sovrane, në shërbim të 
ruajtjes së ndikimit dhe pushtetit të partive politike dhe të 
rendit oligarkik. Ne do të këmbëngulim për transparencë dhe 
barazi në zbatimin e ligjit, në radhë të parë prej përfaqësuesve 
të institucioneve. Angazhimi ynë do të jetë për autonominë 
e politikës prej sipërmarrjes private, sepse vetëm kjo e çliron 
sipërmarrjen private prej politikës.



9. Kundër abuzimit me të drejtat e punëtorëve

 Abuzimi me të drejtat e punëtorëve po e lë këtë vend 
pa punëtorë. Per nje Shqiperi pa varferi, na duhet puna. Çdo 
vend ka nevojë për punëtorë, çdo punëtor ka nevojë për 
mbështetje sindikale. Ne jemi kundër punëve pa kontrata, pa 
kushte pune dhe sigurie, pa pushim, me orar të zgjatur, nën 
rrogën minimale. Në një ekonomi të zhvilluar angazhohet 
një numër sa më i gjerë qytetarësh, me paga e kushte më të 
mira. Ngushtimi i numrit të të punësuarve, rrudhja e pagave 
dhe rritja e orëve të punës, nuk rrisin produktivitetin dhe as 
ekonominë, përkundrazi rrënojnë të ardhmen dhe garancinë 
e ekonomisë. Punëtori pa mbrojtje sindikale e ligjore 
shndërrohet shpejt në skllav ose në mërgimtar. Atdheu ynë 
duhet të jetë vend prodhuesësh, bujq, artizanë, punëtorë, 
artistë, teknologë, shkencëtarë, sipërmarrës, dhe jo një vend i 
zbrazur prej njerëzve të vet. Synojmë miratimin dhe zbatimin 
e drejtë ligjor të statusit të minatorit, naftëtarit dhe metalurgut, 
që ua mbron jetën dhe siguron kushte pune, paga e pensione 
të dinjitetshme për punëtorët e këtyre tre industrive.

10. Kundër monopolizimit apo kartelizimit të tregjeve.

 Na duhet çlirim i tregut prej monopoleve apo karteleve. 
Monopolizimi apo kartelizimi po prodhon situata ku çmimet 
përcaktohen nga ofertuesi i produktit, gjë që dëmton interesat 
e gjera publike, mbyt konkurrencën e brendshme, zvogëlon 
investimin në përparim teknologjik dhe aftësim të punëtorëve, 
ul cilësinë e shërbimeve dhe e bën ekonominë në tërësi të 
prapambetur në krahasim me vendet e tjera. Në sektorët 
ku monopoli është i pashmangshëm (monopol natyror) 
preferojme gjithnjë administrimin publik, sipas modeleve 
më të suksesshme bashkëkohore. Privati i cili vepron pa 
konkurrencë, merr atribute sundimi e fitimi total.

9. Kundër abuzimit me të drejtat e punëtorëve

 Abuzimi me të drejtat e punëtorëve po e lë këtë vend 
pa punëtorë. Për një Shqipëri pa varfëri, na duhet puna. Çdo 
vend ka nevojë për punëtorë, çdo punëtor ka nevojë për 
mbështetje sindikale. Ne jemi kundër punëve pa kontrata, pa 
kushte pune dhe sigurie, pa pushim, me orar të zgjatur, nën 
rrogën minimale. Në një ekonomi të zhvilluar angazhohet 
një numër sa më i gjerë qytetarësh, me paga e kushte më të 
mira. Ngushtimi i numrit të të punësuarve, rrudhja e pagave 
dhe rritja e orëve të punës, nuk rrisin produktivitetin dhe as 
ekonominë, përkundrazi rrënojnë të ardhmen dhe garancinë 
e ekonomisë. Punëtori pa mbrojtje sindikale e ligjore 
shndërrohet shpejt në skllav ose në mërgimtar. Atdheu ynë 
duhet të jetë vend prodhuesish - bujq, artizanë, punëtorë, 
artistë, teknologë, shkencëtarë, sipërmarrës - dhe jo një vend 
i zbrazur prej njerëzve të vet. Synojmë miratimin dhe zbatimin 
e drejtë ligjor të statusit të minatorit, naftëtarit dhe metalurgut, 
që ua mbron jetën dhe siguron kushte pune, paga e pensione 
të dinjitetshme për punëtorët e këtyre tri industrive.

10. Kundër monopolizimit apo kartelizimit të tregjeve.

 Na duhet çlirimi i tregut prej monopoleve apo karteleve. 
Monopolizimi apo kartelizimi po prodhon situata ku çmimet 
përcaktohen nga ofertuesi i produktit, gjë që dëmton interesat 
e gjera publike, mbyt konkurrencën e brendshme, zvogëlon 
investimin në përparim teknologjik dhe aftësim të punëtorëve, 
ul cilësinë e shërbimeve dhe e lë ekonominë në tërësi të 
prapambetur në krahasim me vendet e tjera. Në sektorët 
ku monopoli është i pashmangshëm (monopol natyror) 
preferojme gjithnjë administrimin publik, sipas modeleve 
më të suksesshme bashkëkohore. Privati i cili vepron pa 
konkurrencë, merr atribute sundimi e fitimi total.



VOTO KRESHNIK MERXHANIN

GJIROKASTËR • PËRMET • TEPELENË • LIBOHOVË • KËLCYRË • MEMALIAJ • DROPULL



INICIATIVA ME INTERES PËR QARKUN
11. Gjirokastra, një nga qendrat, e jo periferi e Shqipërisë 

 Faktorizimi i vendit (kundër defaktorizimit): Qarku ka 
humbjen më të madhe të popullatës (rreth 10 mijë për vit). 
Edhe pse ka kohë që prirja është kah shpopullimi, qeveritë e 
deritanishme në vend se të gjejnë zgjidhje që ta ndalojnë atë 
e ta rigjallërojnë zonën, ata po nxisin edhe më shumë ikjen e 
popullates, duke ia hequr Qarkut të Gjirokastrës institucionet më 
të rëndësishme. Lëvizja angazhohet që të mos e lejojë largimin 
apo mbylljen të Universitetit, Spitalit Rajonal, Arkivës, Prokurorisë 
apo institucioneve të tjera. Vetëm kështu ndalet shpopullimi. 
Orientimi i investimeve duhet të jetë jo vetëm në marketing 
turistik, por edhe në ekonomitë paralele, pra duhet nxitur 
industria e lehtë si përpunim i prodhimit bujqësor e blegtoral, 
duhen ndihmuar me infrastrukturë grumbulluese e konservuese, 
si dhe me subvencione e ekspertizë fermerët nga fshatrat e 
zonës, duhet lidhur ekonomia vendore, agrobiznesi dhe turizmi 
me arsimin, në nivelin e mesëm profesional. Sipërmarrja duhet 
favorizuar me skema financimi të kredive të buta dhe granteve 
që ndihmojnë në ndërlidhjen organike të ekonomisë. Fshatrat e 
qytezat duhet të kenë pranë shkolla e klinika funksionale, sepse 
vetëm kështu bëhet e leverdisshme jeta e familjeve të reja në 
fshat. Duhen zbatuar standarded e UNESCO-s për mbrojtjen e 
ruajtjen e trashëgimisë (si pasaportë e rëndësishme për njohje 
ndërkombëtare dhe botërore e Shqipërisë). Patriotizmi është 
dashuri për vendin, dhe vetëm me atdhedashuri ekonomike 
do të mund të zhvillohemi. Konsolidimi i ekonomisë vendase 
ndihmon edhe përparimin dhe forcimin e çështjes çame, e po 
ashtu atë të të drejtave të mërgimtarëve shqiptarë në Greqi. 

12. Universiteti, Rinia, Ekonomia

 Universiteti është e përbashkëta dhe investimi më i sigurtë 
i të nesërmes, vetëm nëse shkollimin e lidhim me ekonominë. 
Fuqizimi i Universitetit “Eqrem Çabej” nënkupton një plan 
të mirëfilltë afatmesëm e afatgjatë të zhvillimit të qarkut. Ky 
universitet nuk i shërben vetëm rajonit, por gjithë Shqipërisë 
duke shtuar qendrat. Specializimi i tij duhet bërë duke forcuar 
degët e tij tradicionale që lidhen me mësuesinë dhe shtimin e 



degëve që lidhen ngushtë me ekonominë. Ne ua dorëzojmë 
të ardhmen tonë mësuesve, prandaj përgjegjësia për ta forcuar 
këtë universitet i kalon caqet e një qarku. Kjo përgjegjësi është 
përgjegjësi kombëtare. Universiteti ynë duhet të përgatisë 
specialistët e një ekonomie bujqësore e turistike, por edhe 
restauratorët, specialistët e trashëgimisë dhe artistët që i duhen 
qarkut tonë. Zhvillimi i zejeve e i zanateve tradicionale, kulinaria 
jonë e vyer si edhe hoteleria sipas standardeve moderne 
të shërbimit, duhet të mësohen në shkolla profesionale të 
specializuara, të cilat përmbushin nevojat e sipërmarrjes për 
staf të kualifikuar. Sportet e ndryshme, ringjallja e futbollit dhe 
e Luftëtarit që ka traditë të vyeshme, por edhe aeronautika 
e alpinizmi, përveç potencialit turistik, janë edhe aktivitete 
të domosdoshme për një jetë të shëndetshme, sidomos për 
rininë. Sa i përket arteve, folklori i pasur i zonës sonë, prej 
Përmetit e deri në malësitë e Kurveleshit, por edhe prirjet për 
zhvillimin e arteve moderne nuk duhen lënë pas. Nuk bëhet 
arti vetëm në kryeqytet, dhe braktisja e krahinave të Shqipërisë 
nga institucionet dhe politikat që zhvillojnë artin, nuk është gjë 
tjetër, veçse tentativë për spastrim. 

13. Trashëgimia kulturore e natyrore: UNESCO dhe rrezikimi 
i statusit i trashëgimisë botërore të Gjirokastrës

 Qarku ynë duhet pajisur me disa linja muzeale dhe me 
memoriale që dëshmojnë historinë e kombit shqiptar dhe 
historisë rajonale. Po ashtu, Gjirokastra, Përmeti, Tepelena, 
Këlcyra, Libohova, të gjitha janë qendra që duhen përfshirë në 
listën e ekskursioneve nga shkollat e Shqipërisë e Kosovës, si 
dhe Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Preshevës dhe çdo vendi 
që ka shqiptarë. Këto politika do të nxisnin turizmin patriotik/të 
brendshëm, i cili ka qenë mbështetja më e madhe që kemi patur 
gjatë pandemisë. Duhet ndihmuar shumë edhe agroturizmi, 
me stimulim të fermave ekzistente e atyre të rejave, në pyjet e 
malësitë e gjera e të bukura të qarkut tonë. Do të kërkojmë nxitje 
të projekteve të reja zhvillimore për potencialet e qarkut, nxitje 
të bashkëpunimit të dhomave ekonomike Kosovë-Shqipëri me 
akte konkrete që ndihmojnë ekonominë vendore e kombëtare, 
me fokus në turizmin. Por turizmi nuk mund të reduktohet në 
fasada, apo në projekte infrastrukturore që fokusin e kanë të 
fitimi i parave prej tenderave. Fuqizimi i institucioneve publike 
përgjegjëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, hapja e 
kurseve të trajnimit e çertifikimit për mjeshtrat e restaurimit janë 
hapa që duhen ndërmarrë sa më shpejt. Garantimi i punësimit 
për të çertifikuarit është një kërkesë ligjore dhe e drejtë, sepse 
ata duhet të përfshihen në çdo projekt restaurimi, qoftë kur ai 
ndërmerret nga institucionet publike, qoftë nga privatët. Vetëm 
kështu ruajmë cilësinë në restaurime dhe sigurojmë mbajtjen e 
mjeshtrave dhe trashëgiminë e zanateve. 
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Informohuni mbi aktivitetet tona:

facebook.com/kreshnikmerxhanilvv

@kreshnikmerxhani

ark.kreshnik@gmail.com



Ndihmoni financiarisht fushatën tonë, 
dhuroni në llogarinë bankare:

UNION BANK, 
Kreshnik Merxhani,

Llogaria në LEK:     630556585010118

Llogaria në EURO: 630556585010120

DHURO
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