Tiranë, Mars 21

Plani ynë
për një Shqipëri normale
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Çfarë synojmë në këto zgjedhje
Bindja Demokratike hyn në zgjedhjet e 25 prillit me synimin që të
jetë forcë përcaktuese qeverisëse, duke përfaqësuar shqiptarët,
që duan ndryshimin dhe, jo thjesht rotacionin politik.
Për të arritur këtë objektiv ne do t’u paraqesim shqiptarëve një
program të përmbledhur si dhe ekipin tonë dinjitoz të kandidatëve
për deputetë.
Vizioni ynë për Shqipërinë e së nesërmes bazohet tek
reformat transformuese, që duhet të shkundin sistemin, si
nevojë e fortë e shoqërisë për të ndryshuar, jo vetëm pushtetin,
por edhe mendësinë e të drejtuarit të Shqipërisë.
Sipas nesh, Shqipëria duhet të ndahet një ditë e më parë nga
kryetarokracia, sepse ajo është baza e rritjes së autoritarizmit
dhe e shndërrimit të pushtetit politik në një përbindësh në duart e
vetëm 3 apo 4 personave, ku kryeministri kryeson në distancë të
madhe me të tjerët.
Bindja Demokratike është shtëpi e hapur për njerëzit e lirë dhe të
pakapur nga pushteti apo korrupsioni, në qeveri apo në opozitë
qofshin. Tek ne është i mirëpritur gjithkush, që gjykon se
Shqipëria duhet të çlirohet nga zgjedhja e kryetarokracisë dhe
duhet të dalë nga kjo spirale krizash të vazhdueshme, vetëm pasi
njerëzit të kenë mundësi të zgjidhen dhe të zgjedhin lirisht.
Përfaqësimi ynë bazohet tek integriteti i plotë i figurës së
kandidatëve në të gjitha qarqet e vendit.
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Bindja Demokratike konkuron me listë 100% të hapur dhe kjo do
të jetë risia e këtyre zgjedhjeve. Vendimi ynë, i cili vlen për garën
e brendshme, u imponua nga Kodi Zgjedhor, pas miratimit të tij
në mënyrë të njëanshme në parlament nga mazhoranca, sepse
ai praktikisht i mban të mbyllura listat e deputetëve, në
kundërshtim të qartë dhe flagrant me Kushtetutën.
Të gjithë kandidatët tanë zotohen se, pavarësisht renditjes në
listë, në çdo rast, mandatin do ta marrin ata kandidatë, që kanë
siguruar më shumë vota preferenciale se të tjerët brenda zonës
zgjedhore.
Nga ana tjetër, të gjithë kandidatët e Bindjes Demokratike janë
figura të pastra, si në aspektin moral, ashtu dhe në atë ligjor.
Përfaqësuesit e Bindjes Demokratike janë individë të paakuzuar
ndonjëherë për afera korruptive, probleme me ligjin e
dekriminalizimit dhe me të shkuarën komuniste.
Lista e plotë e kandidatëve tanë është dërguar për t'u konfirmuar
nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit.
Qëllimet politike të Bindjes Demokratike shkojnë në dobi të
interesit publik, sepse ato u japin zgjidhje problemeve më të
mëdha, që ka shkaktuar përqendrimi i pushtetit në një dorë të
vetme.
Ato do të përcaktojnë, jo vetëm kontratën tonë me zgjedhësit për
këto zgjedhje, por edhe çdo mundësi bashkëpunimi me forca të
tjera politike pas shpalljes së rezultatit të 25 prillit, në përputhje
me peshën tonë specifike.
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Ne mendojmë se Shqipëria ka nevojë urgjente për:

A – Ndryshime në Kushtetutë
-Një sistem zgjedhor që të garantojë, jo vetëm barazinë e
votës dhe preferencën e zgjedhësit, por edhe korrektimin
kombëtar të rezultatit, në rast se do të ruhet patjetër
proporcionali rajonal. Sistemi politik shqiptar duhet të çlirohet
nga kontrolli i dy partive të mëdha dhe nga avantazhi i frikshëm i
qeverisë, sa herë shkohet për të votuar.
Duhet kufizim me ligj i pushtetit të kryeministrit si dhe të shihet
mundësia për aplikimin e votimit të detyruar. Shqiptarët sot janë
të shtrënguar më shumë se çdo popull tjetër në botën
demokratike të votojnë vetëm një person, i cili pasi zgjidhet si
kryeministër na bëhet njëkohësisht president, kryetar parlamenti,
kryeprokuror, kryegjykatës, kryetar partie dhe diktues ndaj të
gjitha pushteteve të tjera të pavarura.
Privilegjet kushtetuese për shefin e qeverisë duhet të hiqen,
në mënyrë që, në rast se kryeministri rrëzohet me mocion,
parlamenti të ketë mundësinë të krijojë një shumicë të re, siç
e kanë pothuajse të gjitha vendet demokratike të botës.

B- Ndryshime në Kodin Zgjedhor
-Për të sjellë në “shinat e kushtetutës” hapjen reale të listës,
për të depolitizuar më në fund administratën zgjedhore,
sipas rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it, dhe jo sipas
marrëveshjeve politike, të cilat mund të jenë edhe pazare të
momentit. Është e padrejtë që përfaqësuesit e 3 apo 4 partive të
numërojnë votat e gjithë të tjerave. Në disa procese radhazi
është provuar qartë se ata i copëtojnë votat e më të vegjëlve, të
cilat i ndajnë midis tyre, mjafton që të mos prishen rreshtimet e
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koalicioneve. Kjo armatë e kompromentuar komisionerësh dhe
numëruesish janë shndërruar në një problem të madh edhe për
vetë partitë që përfaqësojnë. Që do të thotë në një kosto të
madhe edhe për vetë fituesit dhe humbësit e mëdhenj të
zgjedhjeve, që janë partitë kryesore në Shqipëri.

C – Ndyshime në ligjin për “Partitë Politike”
-Ky ligj do të shërbejë për të vendosur rregulla të reja dhe të forta
lidhur me funksionimin, financimin, organizimin dhe zgjedhjet e
brendshme të tyre. Sepse ne besojmë se Shqipëria qeveriset,
ashtu siç administrohet partia. Nëse nuk bën zgjedhje të lira
në parti, nuk mund të kërkosh zgjedhje të lira në Shqipëri.
Nëse nuk lufton korrupsionin në parti, nuk mund ta luftosh atë në
Shqipëri. Nëse nuk respekton një sistem vlerash në parti, nuk
mund të respektosh elitat në Shqipëri.

D – Ndryshime në Kodin Penal
-Për të vendosur masa më të rënda ndëshkimore për të gjitha
krimet zgjedhore, që nga votuesit e thjeshtë, personat që
administrojnë zgjedhjet, e deri tek subjektet politike.

E – Ndryshime në ligjin për “Administratën Publike”
-Për të garantuar paprekshmërinë e administratës publike nga
ndryshimet politike, duke përcaktuar qartë rolin dhe vendin e saj
gjatë fushatave dhe proceseve zgjedhore.

F – Ndryshime në ligjin për “Ndarjen AdministrativeTerritoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në
Republikën e Shqipërisë”
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-Të cilat të sigurojnë, jo vetëm konsensusin politik mes pozitës
dhe opozitës, barazinë e palëve në zgjedhje, por edhe një
administrim më të mirë të pushtetit lokal në Shqipëri.

G – Hartimi i një ligji të posaçëm për Referendumet
-Për t’i dhënë mundësi qytetarëve të ushtrojnë të drejtën e
demokracisë direkte, duke çliruar pengesat e qëllimta në Kodin
Zgjedhor, të cilat e bëjnë praktikisht të pamundur sot mbajtjen e
tyre.

Bindja Demokratike mbështet pa asnjë rezervë reformën në
drejtësi, pavarësisht zvarritjeve dhe problemeve serioze, që
janë vërejtur për aplikimin e saj në vitet e fundit. Sepse ne
mendojmë që është në të gjitha rastet më mirë të kemi një
reformë me të meta, sesa të mos kemi reformë fare.
Bindja Demokratike identifikon si problem të madh për
Shqipërinë polarizimin ekonomik dhe krijimin e një hendeku të
thellë mes një shtrese të varfër dhe një grupi njerëzish të
pasuruar në mënyrë abuzive.
Ne mendojmë se polarizimi ekstrem ekonomik i Shqipërisë është
pasojë e korrupsionit në qeverisje.
Por po ashtu ne jemi të bindur që oligarkët më të mëdhenj
në vend janë politikanët më të rëndësishëm.
Korrupsioni ka prodhuar një Shqipëri që ka 10% milionerë dhe
90% mbijetues. Kjo do të thotë se pa një betejë kundër
korrupsionit politik dhe atij shtetëror vendi nuk mund të ketë kurrë
barazi sociale.
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Ne kemi bindjen se vendi ka nevojë për një zhvillim të
qëndrueshëm ekonomik. Shqipëria nuk mund të zhvillohet duke u
bazuar në ofertat e oligarkëve, por në një vizion të qëndrueshëm,
që bazohet tek pasuritë kombëtare dhe mundësitë reale të
shqiptarëve për t’i bërë ato efikase. Vendi duhet të ketë prioritete
të zhvillimit kombëtar, që nuk duhet të ndryshojnë sipas orekseve
të qeverive të kapura nga korrupsioni.
Turizmi dhe bujqësia duhet të vihen në krye të projekteve
për zhvillimin e vendit, ndërsa cilësia e arsimit duhet të
trajtohet si emergjencë kombëtare.
Shqipëria duhet të përgatitet për epokën digjitale të zhvillimit,
duke e orientuar brezin e ri drejt një kualifikimi cilësor në këto
fusha.
Shqipëria ka nevojë, gjithashtu, për një sistem taksash të
thjeshtë, të kuptueshëm dhe të llogaritshëm nga çdo qytetar dhe
për një administratë, që shërben dhe nuk grabit.
Bindja Demokratike është e shqetësuar për ikjet masive të
shqiptarëve dhe për zbrazjen e popullsisë nga keq-qeverisja. Ajo
do të mbështesë projekte konkrete për të stimuluar rritjen
demografike të Shqipërisë.
Ne mendojmë se Perëndimi është Siguria jonë Kombëtare.
Bindja Demokratike konsideron si jetike ruajtjen e aleancës së
Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin
Evropian. Ajo e vlerëson si arritje historike anëtarësimin në
NATO dhe do të angazhohet fort që Shqipëria të jetë sa më
shpejt pjesë e Bashkimit Evropian.
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Ne mendojmë se çdo parti politike, që cënon orientimin
perëndimor të Shqipërisë, është duke cënuar njëkohësisht
sigurinë dhe vënë në pikëpyetje ekzistencën tonë kombëtare.
Orientimi perëndimor i Shqipërisë është shtylla kryesore për
sigurinë tonë kombëtare. Në këtë kuadër, ne e shikojmë si jetike
që i gjithë faktori shqiptar në Ballkan të orientohet drejt
perëndimit, si e vetmja strategji, që na bën bashkë dhe na jep më
shumë identitet.
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KREU I

Ekonomia dhe Financat publike
1. Bindja Demokratike do të kërkojë zëvendësimin e tatimit
progresiv me tatimin e sheshtë prej 10% për një periudhë kohore
të paktën 2-vjeçare, me qëllim rimëkëmbjen e buxheteve
familjare.

2. Ne do të kërkojmë, gjithashtu, uljen e TVSH nga 20% në 15%,
fakt që do të ndihmonte në uljen e çmimit të mallrave dhe
shërbimeve të produkteve, por
do të ndihmonte edhe në rritjen
e formalizmit të ekonomisë dhe
uljen e evazionit fiskal.

3. Më pas, mendojmë që për të
ardhurat vjetore mbi 3 milion
lekë të vendoset një tatim i
përshkallëzuar deri në 25%.
Këtu të përfshihen të gjitha të
ardhurat personale të
individëve, sipas burimeve të
formimit (paga, të ardhura nga
interesat, qiratë, dividenti, përfitime nga kapitali në pronësi etj.)
pavarësisht nivelit të tyre. Tatimi mbi të ardhurat personale të
aplikohet mbi të ardhurat neto, duke u njohur qytetarëve kostot
kryesore të jetesës (qiratë, shpenzimet mjekësorë, shpenzimet
për arsim, interesat bankare për investime madhore, si blerje e
banesave, makinave etj.)
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4. Gjithashtu, duhet riparë niveli i taksave dhe tarifave të shumta,
që kanë vendosur këshillat vendorë, të cilat në disa raste
peshojnë shumë më tepër se taksat qendrore.

5. Bindja Demokratike do të mbështesë raportet miqësore dhe
ato të një partneriteti të besueshëm midis shtetit dhe biznesit
përmes:
 Transparencës së sistemin ekonomik dhe
konkurrencës së ndershme.
 Përmirësimit të marrëdhënies ndërmjet institucioneve
dhe sipërmarrjeve private duke ulur ndjeshëm
arrogancën dhe abuzimet.
 Krijimit të një mjedisi fiskal tërheqës dhe të
qëndrueshëm për investitorët e huaj.
 Nxitjes së investimit në teknologji dhe inovacion.

6. Duke parë situatën e rëndë ekonomike të vendit dhe
rritjen e Borxhit Publik në më shumë se 80% të PBB-së, ne
do të kërkojmë me ngulm vendosjen e një moratoriumi 5vjeçar për koncesionet.

7. Bindja Demokratike do të kërkojë rishikimin e kuadrit ligjor për
të garantuar që të gjitha kontratat koncesionare të kalojnë në
parlament. Ne mendojmë se duhet të përjashtohen nga gara për
të fituar një koncesion shoqëritë e regjistruara në offshore (ku
mungon transparenca e pronarëve), pa përvojë të suksesshme
në fushën përkatëse, si dhe duhet hequr praktika për pranimin e
një oferte të pakërkuar, që vjen nga subjektet private.

10

KREU II

Bujqësia
8. Bindja Demokratike do të inkurajojë dyfishimin e të ardhurave
të prodhuesve të sektorit bujqësor, duke garantuar akses të
sigurtë dhe të barabartë mbi tokën, inputeve të tjera bujqësore,
njohurive, shërbimeve financiare, tregjeve dhe oportuniteteve.
Strukturat shtetërore duhet të garantojnë që njohuritë dhe
shërbimet financiare duhet të jenë të arritshme njësoj dhe falas,
duke filluar nga fermeri familjar e më tej.

9. Prioritet i yni do të jetë realizimi i regjistrit kombëtar të
tokës bujqësore dhe çertifikimi i saj, duke synuar kështu
kalimin e tokës bujqësore shtetërore drejt prodhuesve vendas dhe
konkurrues të suksesshëm në tregun evropian.

10.Ne do të kërkojmë gjithashtu shtrirjen e skemave të stimulimit
të punësimit të rinjve drejt sektorit bujqësor. Përmes kësaj
synohet të arrihet subvencionimi i sigurimeve shoqërore të
punonjësve në moshë të re (deri në 25 vjeç) të punësuar pranë
fermave bujqësore dhe blegtorale, si dhe të shoqërive, që merren
me zinxhirin e përpunimit agroushqimor. Niveli i subvencionimit
do të jetë i lidhur me nivelin e qarkullimit vjetor të realizuar dhe kjo
mund të arrihet vetëm përmes një skeme transparente dhe pa
kosto administrative për biznesin.
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11. Ne do të synojmë prezantimin e skemave të subvencionimit në
nivel produkti bujqësor apo blegtoral, duke promovuar në këtë rast,
jo vetëm produktin vendas, por duke garantuar edhe arritjen e një
cilësie, që do ta bënte këtë produkt të konkurrueshëm edhe për
tregun ndërkombëtar.

12. Bindja Demokratike do të kërkojë, po ashtu, përgatitjen e një
pakete për garantimin e konsumit të produktit të vendit dhe krijimin e
bursës së produkteve shqiptare.

12

KREU III

Pushteti vendor

13. Bindja Demokratike do të realizojë rishikimin e reformës
administrativo – territoriale. Sipas nesh, ajo dështoi, pasi nuk
bëri decentralizimin real të pushtetit dhe kompetencave, duke
shkelur parimin bazë të pushtetit vendor, sanksionuar në Kartën
Evropiane të Autonomisë Vendore, e cila ka për qëllim t'i çojë
shërbimet sa më pranë qytetarit.

14. Ne do të angazhohemi për një reformë reale, që kërkon
ridimensionim të qeverisjes si koncept, sa i takon funksionimit
dhe kompetencave të saj në nivel qendror dhe atë lokal, e cila
sjell:



Rritjen reale të autonomisë vendore, nëpërmjet një
decentralizimi thelbësor dhe jo formal.
Rishikimin e kufijve administrativë në nivelin e dytë të NJQVve, në atë të Qarqeve, ku të ndërthuren organikisht gjeografia,
lidhjet ekonomike, si dhe identiteti popullor, kulturor dhe
zakonor.

15. Bindja Demokratike do të angazhohet në rritjen e burimeve
financiare të NJQV-ve, jo vetëm nëpërmjet shtimit të kapaciteteve
vendore për miradministrimin e burimeve në dispozicion, por
edhe konsolidimin e kapaciteteve vendore për kontrollin e plotë
dhe efikas të territorit.
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16. Ne do të angazhohemi,
gjithashtu, të përmirësojmë
kuadrin ligjor për zhvillimin
urban të qyteteve, me qëllim
dhënies fund të abuzimit me
lejet e ndërtimit nga
drejtuesit lokalë. Përcaktimi i
qartë me ligj i koeficienteve të
zhvillimit, për t’i dhënë fund
abuzimit nga organet vendore
me leje shumëkatëshe
korruptive, është vetmja
mënyrë për të frenuar
shkatërrimin urban të qyteteve.
Në këtë kuadër, një, vëmëndje
të veçantë duhet t’i kushtohet
frenimit dhe parandalimit të
ndërtimeve pa leje në të gjithë
territorin e vendit.
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KREU IV

Shteti i të drejtës
17. Bindja Demokratike beson se Reforma në Drejtësi është gur
themeli për shtetin e të drejtës. Ne e përkrahim fort atë,
pavarësisht problematikave të vërejtura gjatë aplikimit të saj. Ne
nxisim përmbylljen sa më të shpejtë të saj, si e vetmja mënyrë që kjo
reformë të japë frytet e pritshme për konsolidimin e shtetit të së
drejtës në Shqipëri.

18. Në këtë kontekst, ne nxisim funksionalitetin e plotë të gjithë
zinxhirit të institucioneve të reja, duke filluar nga Gjykata
Kushtetuese, Gjykata e Lartë dhe SPAK-u, së bashku me strukturat
hetimore të saj, me qëllim që t'i jepet fund periudhës së
pandëshkueshmërisë së funksionarëve politikë në Shqipëri.

19. Ne do të kërkojmë gjithashtu përmirësimin e mëtejshëm të
kuadrit ligjor, me qëllim shkëputjen lidhjeve të krimit me politikën. Ne
do të synojmë miratimin e akteve ligjore, që detyrojnë partitë politike
dhe institucionet e administratës publike të krijojnë struktura të
brendshme për të vlerësuar integritetin në mënyrë të vazhdueshme.
Këto struktura do të kenë për qëllim kontrollin e pastërtisë së figurës
së funksionarëve publikë dhe parandalimin e praktikave korruptive
apo atyre të marra nën ndikimin e interesave kriminale në këto
institucione.
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20. Bindja Demokratike do të angazhohet për ndryshimin e skemës
për kthimin dhe kompensimin e pronave. Amendimi i
menjëhershëm i ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave,
si dhe futja e tij në hullitë kushtetuese është një detyrim, që
tashmë rrjedh edhe nga
vendimi i fundit i Gjykatës
Kushtetuese.
Duhet të ndryshojë skema
ekzistuese e të kthimit dhe
kompensimit të pronave me
qëllim adoptimin e një
shpërblimi të drejtë dhe të
plotë të pronave të konfiskuara
nga sistemi diktatorial. Parimi i
drejtësisë dhe shpronësimit
mbi bazën e një shpërblimi të
drejtë, sanksionuar nga nenet
41/181 të Kushtetutës, nuk
lejojnë në asnjë rast pakësimin
e shpërblimit dhe të vlerës së
pronës së kompensuar. Në
këtë kuadër, ne do të kërkojmë
rritjen e buxhetit të shtetit për
procesin e kompensimit të pronave të konfiskuara dhe adoptimin e
procedurave më efikase në funksion të kompensimit fizik.
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KREU V

Rendi dhe siguria publike
21. Bindja Demokratike do të angazhohet për ndërtimin e një
kuadri ligjor të plotë dhe pa ekuivok në zbatimin e tij, i cili do të
mundësojë ndarjen përfundimtare të policisë nga ndikimi i
pushtetit dhe rivendosjen e rekrutimit dhe karrierës bazuar në
rregulla strikte dhe meritokraci.

22. Për këtë arsye, do të inkurajojmë hapjen e një diskutimi të
gjerë në publik me ekspertët dhe partnerët ndërkombëtarë për
ridimensionim të strukturave të rendit dhe të sigurisë bazuar mbi
modelin italian apo francez, për t’i dhënë formë të gjitha ideve në
këtë sektor, duke synuar që ndryshimet të përmbyllen brenda dy
viteve 2021-2023.

23. Ne do të kërkojmë ngritjen e një sistemi digjital për hedhjen
dhe përpunimin e informacionit të analizave kriminale. Një sistem
të unifikuar, që do të mundësonte të dhëna ta sakta pa dublime,
mbi të gjitha për shkaqet, për të ndërtuar më pas strategji të
bazuara në fakte dhe prova shkencore. Ndërkohë, një sistem i
ngjashëm në sektorin e burimeve njerëzore do të luante një rol
kyç në karrierën e merituar dhe sistemin e gradave të çdo
punonjësi.
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24. Bindja Demokratike synon realizimin e një strategjie konkrete,
bazuar në praktikat më të mira të policimit, mbi trajnimin dhe
kualifikimin e të gjithë punonjësve të Policisë së Shtetit, që do të
mundësojë kuptimin e qartë dhe respektimin rigoroz të drejtave të
njeriut dhe zbatimin e ligjit.

25. Ne do të kërkojmë, po ashtu, ndryshimin rrënjësor të praktikave
në rastet e aksidenteve rrugore, ku roli i policisë duhet të jetë vetëm
konstatues dhe statistikor, ndërsa pjesa tjetër e hetimit dhe
përcaktimit të palëve të dëmtuara apo dëmtuese do të kryhet nga
kompanitë e sigurimeve, duke përfshirë kuadrin ligjor në fuqi dhe
hetimin e prokurorisë në rastin e aksidenteve me dëmtime fizike apo
humbje jete.

26. Ne do të propozojmë krijimin e Agjencisë së Mbrojtjes Civile, në
varësinë e kryeministrit, pasi kjo do të ndihmonte për një ndërveprim
të frytshëm të strukturave qendrore dhe vendore, si dhe do të kishte
efekt shumë pozitiv në marrjen e masave parandaluese në rastet e
fatkeqësive natyrore.
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KREU VI

Arsimi
27. Bindja Demokratike mendon se është nevojë e
menjëhershme rritja çdo vit me 0.5% të PBB-së për buxhetin e
arsimit, me qëllim tejkalimin e nivelit prej 4% të PBB-së
brenda një mandati qeverisës. Ne do të kërkojmë një buxhet
të veçantë për kërkimin shkencor, mbështetur në një strategji
kërkimi të fokusuar në nevojat e vendit.

28. Ne do të synojmë finalizimin e një projekti kombëtar në
bashkëpunim me donatorët, me qëllim digjitalizimin e sistemit
arsimor, duke kërkuar:
 Ngritjen e një infrastrukturë të nevojshme (hardware dhe
software).
 Trajnimin e mësuesve me teknologjinë dhe dijen
dixhitale.
 Përshtatjen e teksteve mësimore me zhvillimin
teknologjik.
 Ndërhyrjen nga shteti me bazën e nevojshme
teknologjike në zonat e thella dhe të paintegruara me
teknologjinë e informacionit.

29. Bindja Demokratike do të kërkojë amendimin e
menjëhershëm të ligjit të arsimit të lartë, me qëllim garantimin e
së drejtës themelore, sipas së cilës shteti dhe jo studenti e
përballon të plotë koston e arsimimit të lartë për të gjithë të rinjtë,
që fitojnë maturën shtetërore. Në këtë detyrim shtetëror duhet të
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përfshihet edhe cikli i dytë i studimeve, si pjesë thelbësore e arsimit
të lartë, pa përmbushjen e së cilit studentëve nuk u ka vlerë diploma
dhe, për pasojë ata, nuk mund të punësohen.
30. Ne mendojmë se duhet të realizohet implementimi i skemës
së financimit direkt nga ana e buxhetit të shtetit të studentit, me
qëllim përmirësimin e cilësisë së institucioneve të arsimit të
lartë. Nëse shteti financon direkt të rinjtë më të suksesshëm dhe
këta të fundit kanë të drejtë të përzgjedhin institucionin e arsimit të
lartë dhe degën, ku duan të kryejnë arsimimin e tyre, jo vetëm rritet
konkurrueshmëria midis institucioneve publike dhe private të arsimit,
por rrjedhimisht përmirësohet edhe shërbimi në këto institucione,
bashkë me kërkimin shkencor dhe lirinë akademike.

31. Ne do të kërkojmë gjithashtu një plan kombëtar për të luftuar
analfabetizmin funksional. Kualifikimi i stafit pedagogjik dhe stimulimi
financiar është e vetmja mënyrë për të pasur mësues kudo, ku ka
nxënës në territorin e Shqipërisë. Në të kundërt, niveli i rritjes së
analfabetizmit në vend do të marrë përmasa galopante dhe do të
ndikojë edhe në sektorë të tjerë të ekonomisë. Mësuesit, që
pranojnë të shkojnë në zona të thella dhe larg vendbanimeve të tyre,
krahas stimulit financiar, të kenë dhe mjetet e nevojshme të
transportit të vendosura nga ministria përkatëse për çështjet e
arsimit.

32. Ne vlerësojmë se është i nevojshëm hartimi i politikave
shtetërore për subvencionimin e plotë dhe të pakushtëzuar të
studimeve të rinjve, që ndjekin arsimin profesional apo studime në
sektorët strategjikë të ekonomisë dhe zhvillimit të vendit.
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KREU VII

Turizmi
33. Bindja Demokratike synon që shteti të rrisë rolin rregullator dhe
të përfundojë brenda dy vitesh kuadrin ligjor për:
 Zhvillim dhe zbatim të konceptit të destinacioneve turistike,
duke zhvilluar kapacitetet njerëzore për destinacionet e
ndryshme.
 Standardizim të strukturave akomoduese dhe kategorizimit të
tyre sipas niveleve ndërkombëtare.
34. Po ashtu ne synojmë që shteti të garantojë rritje të formalizmit të
bizneseve turistike, si e vetmja mënyrë që të mund të sigurojë:



Mbështetje formimit
profesional për
punonjësit e turizmit.
Përkrahje e
startup-eve të të rinjve
në bizneset turistike.

35. Ne do të kërkojmë nxitjen e agroturizmit, duke hequr taksën e
infrastrukturës dhe duke vendosur tatimin 5 % për investime në këtë
sektor. Ndërkohë, ne mbështesim studimet në turizëm, një
marketing efikas, digjitalizimin e sektorit turistik, si dhe krijimin e
guidave shtetërore.
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KREU VIII

Kultura

36. Bindja Demokratike do të kërkojë autonominë e
institucioneve artistike dhe kulturore, duke ndryshuar statutin e
tyre, si dhe menaxhimin dhe administrimim e aseteve te
institucioneve dhe hapësirave kulturore. Ne mendojmë se duhet
nxitje dhe mbështetje financiare për ndërmarrjet dhe nismat
private në sektorët e industrive kreative.

37. Ne do të propozojmë një ligj të plotë për Teatrin, ku
mendojmë të sanksionohet për herë të parë edhe statusi i aktorit.
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38. Po ashtu ne do të mbështesim themelimin e “Qendrës
Kombëtare të Artit Bashkëkohor” (QKAB).
39. Ne mendojmë se duhet të krijohen “Qendra Rajonale të
Kulturës”, si dhe ka nevojë për riorganizim dhe zgjerim të
kompetencave dhe fushave të veprimtarisë për DRK-në si dhe
“Fondin Rajonal për Kulturën”.

40. Ne synojmë përcaktimin me ligj të përqindjes së dedikuar për
kulturën dhe projektet kreative për fondet, që bashkitë marrin
nga qeveria qendrore.

41. Ne do të mbështesim vendosjen e instrumenteve të
përshtatshme mbi tregun për të drejtat e autorit, duke kërkuar
taksim suplementar për të gjitha produktet, që memorizojnë,
kopjojnë dhe shpërndajnë të dhëna. Shpërndarja e fondeve të
përfituara nga ky regjim, duhet t'u kalojnë agjencive të mbrojtjes
së të drejtave, sipas parimit: « les Droits équitables ». Një
përqindje e fondit të përfituar duhet të përdoret për financimin e
krijimtarisë kombëtare, nëpërmjet QKAB-së (Qendra Kombëtare
e Artit Bashkëkohor).

23

KREU IX

Rinia
42. Bindja Demokratike do të kërkojë nxitjen e punësimit të të
rinjve, përmes politikave efikase të tregut të punës, si dhe
lehtësimin e aksesit të të rinjve në tregun e punës, me anë të
projekteve dhe skemave të trajnimit, që mund të rrisin aftësitë e
tyre profesionale.Po ashtu duhet riintegrim në tregun e punës të
rinjve, që kthehen nga emigracioni
43. Ne do të inkurajojmë mbrojtjen sociale të të rinjve dhe krijimin
e rrjeteve bashkëpunuese me institucionet përgjegjëse në çdo
fushë veprimi.
44. Gjithashtu, ne do të kërkojmë
nxitjen e nismave, që kanë për mision
të përcjellin tek të rinjtë rolin e
kulturës, traditës dhe ruajtjes së
trashëgimisë, edhe përmes një
koncepti të rëndësishëm, siç duhet
angazhimi social e vullnetar. Bashkëkoordinim me institucionet
përgjegjëse për ofrimin e arsimit dhe formimit profesional cilësor
për të rinjtë dhe të rriturit.
45. Ne synojmë edukimin dhe trajnimin e hapur dhe inovativ, që
përshtatet me moshën digjitale. Hartimi i kuadrit ligjor për
mbështetjen e ideve inovative duhet bërë përmes skemës së
patentimit.
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KREU X

Menaxhimi i pandemisë COVID-19

46.Bindja Demokratike mendon se lufta ndaj SARS COV-2 është
një sfidë, që do na shoqërojë gjatë, ndaj dhe kërkon një menaxhim
të detajuar. Për këtë arsye, kërkohet një plan i detajuar menaxhimi
përmes:
 Rritjes së numrit të testimeve dhe ndjekjes rigoroze të
kontakteve, me qëllim parandalimin e përhapjes së
infeksionit. Kjo kërkon dyfishimin në terren të grupeve me
mjekë dhe infermierë nga portali për mjekësinë apo
angazhimin e studentëve të viteve të larta të Fakultetit të
Mjekësisë, që do të mundësonte kryerjen e testimeve
masive me kosto të ulët, jo vetëm në qendra
shëndetësore, por edhe në qendra mobile në zonat e
kuqe, si dhe regjistrimin e raportimin e rasteve pozitive në
kohë reale.
 Krijimit të një aplikacioni të lidhur me e-Albania për
gjurmimin e adresës se rasteve aktive, me qëllim
shkëputjen sa të jetë e mundur të transmetimit të
infeksionit.
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47. Ne do të kërkojmë, gjithashtu, rritjen e nivelit të vaksinimit, si
një proces të mirëorganizuar dhe të pandikuar nga politika.
Komiteti i ekspertëve, në bashkëpunim me grupin e mjekëve
shqiptarë në botë, duhet të përcaktojë një plan të qartë të
shtresave më të rrezikuara, deri tek grupi i fundit për vaksinim,
duke e bërë transparent këtë plan bashkë me kohën e
programuar për këtë qëllim. Çdo parti furnizimi me vaksina duhet
të ndjekë planin e miratuar që në fillim.

48. Ne do të inkurajojmë transparencën e kontratave të
vaksinave si dhe kërkesën për ndihmë të çdo shqiptari, që ka
mundësi të ofrojë akses në kanalet e shpërndarjes së vaksinave
të përshtatshme. Kostoja e sigurimit të vaksinave dhe realizmi i
procesit të vaksinimit duhet të jenë prioriteti i buxhetit të çdo
qeverie, që vjen pas 25 prillit.

49. Po ashtu, ne do të kërkojmë vendosjen e kontrollit të plotë
shtetëror mbi tregun farmaceutik për barnat dhe veçanërisht ato,
që trajtojnë të infektuarit me SARS COV-2. Situata e krijuar për
shkak të Covid-19 reflektoi paaftësi të plotë të shtetit për të
kontrolluar, jo vetëm barnat e përdoruara në trajtimin e këtij
infeksioni, por edhe një inflacion të lartë çmimesh lidhur me to.
Liberalizimi i protokolleve të mjekimit, ashtu siç kanë vepruar të
gjitha vendet me mjekësi të zhvilluar, do të ndihmonte shumë për
këtë qëllim.
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50. Bindja Demokratike do të kërkojë kontroll efektiv të masave
për parandalimin e përhapjes së infeksionit. Përgjegjësia e
kontrollit të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit
është e policisë, por ndërkohë konstatohet
se:




Numri më i lartë i gjobave është
për qytetarët për mosmbajtje
maske dhe, jo për subjektet që
duhet të kontrollojnë zbatimin e
masave brenda ambienteve të
tyre.
Nuk kemi asnjë institucion
shtetëror qendror ose vendor të
penalizuar për moszbatimin të
rregullave dhe kushteve me qëllim
parandalimin e përhapjes.

Në kushtet kur kemi kufizim të kapaciteteve në dispozicion për një
kontroll rigoroz, si në entet publike ashtu dhe tek subjektet
private, mënyra më e mirë është vendosja e një numri jeshil për
të marrë denoncime me pamje foto/video. Më pas, strukturat e
policisë dhe/ose ato vendore duhet të marrin masat ndëshkuese,
por në çdo rast, duhet të bëhet transparenca në një faqe te
dedikuar për masat parandalues ndaj infeksionit.
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