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Platforma politike e lëvizjes për bashkëveprim 

 

I- Platforma politike e LpB-së ka qëllimin e përfaqsimit politik të zërit qytetar duke marr 
pjesë në zgjedhje institucionale lokale dhe   parlamentare të  Kosovës. 

 

II -LpB synon nëpërmes zërit  të saj dhe komunitetit në diaspora, të luftoj diskriminimin 
ndaj komuniteteve minoritare shqipfolëse, e në veqanti komunitetit ashkali duke 
kërkuar zbatimin e ligjeve aktuale në Kosovë, të ndërtoj ligje në të mirë të të drejtave 
themelore duke u bazuar edhe në konventa ndërkombëtare. Duke bashkpunuar ngusht  
me mërgatën tonë jashtë  teritorit Kosovës. 

 

III- LpB synon përmirsimin e jetës së qytetarëve duke ndërtuar politike sociale për ta 
lehtësuar zbatimin e tyre: 

• Si në përfitimin e asistencave sociale. 
• Në mundësi punsimi. 
• Krijimin e kushteve për shkollim dinjitoz. 
• Për ruajtjen e traditave kulturore. 
• Strehim dhe ndërtim të shtëpive. 
• Lehtësim dhe ndihm, shtëpive të vjetra të dëmtuara nga koha  (shtëpive me qerpiq për 

ndërtim të ri). 
• Legalizim të patundshmëris. 
• Profilizim për tregun e punës (zanat). 
• Hapje dhe përkrahje të bizneseve të vogla me politika fiskale lehtësuese. 
• Formim të klubeve dhe grupeve artistike e sportive. 
• Certifikimin e zanateve të trashëguara nga familja . 
• Shëndetsi dhe mirqenje dhe ruajtja e ambijentit jetsorë. 
• Lehtësime të jetës elementare për ekzistenc. Etj. 

 

IV- LpB synon integrimin e komuniteteve shqipfolëse në të gjitha mekanizmat shtetrore. 

V- LpB synon vetëdijësimin e qytetarëve për ngritjen e kapaciteteve të përfaqsimit dhe 
pavarsimit të tyre në vendimmarrje dhe qeverisje demokratike në jetën e përditshme. 



 

VI- LpB synon ti luftoj të gjitha dukurit negative që cenojn dhe rrezikojn jetën normale të 
qytetarit. 

 

VII- LpB lufton  korrupcionin, keqpërdorimin e paras publike dhe nepotizmit.  

 

VIII- LpB synon krijimin e mundësive për të pastrehurit për qytetarët resident të Kosovës dhe 
kthimin e qëndrueshëm të   të zhvendosurve brenda teritorit të Kosovëa dhe jashtë saj. 

 

IX- LpB synon asistimin e qytetarve për kompletimin e dokumentacioneve dhe ofrimin drejt  
organeve përkatëse për ta realizuar të drejtën e tyre në  legalizimin e pronave të tyre, si 
dhe kthimin e pronave të uzurpuara nga të tjerët. 

 

X- LpB  organizon forume të ndryshme kur ato I shef të nevojshme dhe të domosdoshme 
siq janë:  forume rinore, forume kulturore, sportive, shoqërore-politike, forume të 
grave, aksione  humanitare, dhe të ngjajshme si ato forume odash të ndërmjetsimit.  

 

XI- LpB bënë  politika lehtësuese për punsimin e komuniteteve. Duke organizuar edhe kurse 
të profilizimit për tregun e punës. 

 

XII- LpB bashkpunon ngushtë me shoqërin civile dhe organizimet e komunitetit jashtë 
Kosovës, si  ato degë politike në diaspor apo shoqata të themeluara në diaspora, për 
përmirsimin e jetës së qytetarve në Kosovës. 

 

XIII- LpB synon krijimin e një mekanizmi hulumtus duke bashkpunuar me të gjitha 
organizatat dhe institutet vendore dhe ndërkombëtare për identitetit final minoritar 
shqipfolës .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 



XIV- LpB synon bashkimin kombëtar të komunitetit ashkali dhe egjiptijan të ndarë 
padrejtësisht nga politikat ekzistuese. 

 

XV- LpB synon plotsimin e programeve politike të partive në pushtet për qeverisje më të 
mirë , duke ju ofruar alternativen e politikave sociale  të LpB-së . 

 

XVI- LpB promovon politika të shprehjes së lirë dhe lëvizjes së lirë të të gjithë qytetarve të 
Kosovës. 

 

XVII- LpB synon integrimin e komunitetit në mekanizmat shtetrore , në polici, ushtri , 
administrat shtetrore, dhe aty ku e shef veteën që mund të konriboj për jetën e 
qytetarve dhe plotsimin e standardeve të kërkuara nga ndërkombëtarët. 

 

XVIII- LpB synon me politikat e saja, integrimin e Kosovës në të gjitha mekanizmat 
ndërkombëtare,  integrimin në bashkimin evropjan dhe në Nato  

 

XIX- LpB rrespekton të gjitha institucionet në Kosovë, si ato politike, fetare dhe shtetrore, si 
dhe qdo qytetar banorë në republikën e Kosovës. 
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Miratuar nga këshilli inicues                                                                                                  Ferizaj -2018 

 

 

 

 


