
Të dashur anëtarë të Lëvizjes Bashkë,

Viti që lamë pas ishte për të gjithë ne përmbyllja e një rrugëtimi të
gjatë aktivizmi 12-vjeçar nën siglën e Organizatës Politike. Gjatë
këtyre viteve u angazhuam në kauzat te të cilat ne besojmë dhe për të
cilat luftojmë përditë: për të drejtat sociale, për të drejtat sindikale, për
të drejtat e studentëve.

Asgjë s'ka ndryshuar! Ne jemi dhe do ngelemi përherë besnikë të
këtyre kauzave, me dallimin e vetëm se tashmë ka ardhur momenti që
vizionin tonë të përbashkët ta ndajmë me mbarë shoqërinë, duke
kërkuar mbështetjen e saj nëpërmjet votës. Për këtë arsye ndërmorëm
hapin për themelimin e një partie politike.

Ju urojmë mirëseardhjen në Lëvizjen Bashkë! 

Jo thjesht për t'i shtuar një tjetër parti listave zgjedhore, por për t'u
angazhuar aktivisht për transformimet rrënjësore për të cilat ka nevojë
vendi ynë.
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9 dhjetor

 BASHKË PËR MINIMUMIN JETIK

Data 9 dhjetor 2022 shënoi përmbylljen e iniciativës së projekligjit
nga qytetarët për njohjen zyrtare të Minimumit Jetik në Shqipëri.

Kjo fushatë u kurorëzua me mbledhjen e 21.300 firmave të
qytetarëve të Tiranës e mbarë vendit, në të cilën u angazhuan mbi
120 aktivistë e anëtarë të Organizatës Politike, si edhe shumë
qytetarë që na u bashkuan rrugës për plot 63 ditë. 

Firmat e qytetarëve u depozituan në Komisionin Qendror të
Zgjedhjeve për verifikim, pas të cilit do t' i  kalojnë Kuvendit. Injorimi i
këtij projektligji nga ata që i uzurpojnë ndenjëset e Kuvendit, do të
na hedhë përsëri në rrugë për protesta qytetare deri në arritjen e
kësaj të drejte jetike.

  



18 dhjetor

KONGRESI THEMELUES I LËVIZJES BASHKË
 

Më 19 dhjetor 2022 u mbajt kongresi themelues i partisë së re. Në të
morën pjesë mbi 200 nga anëtarët e Lëvizjes Bashkë, të cilët
demokratikisht miratuan Statutin dhe Manifestin e Lëvizjes. Këto
dokumente të rëndësishme do të mund t' i gjeni së shpejti te faqja
zyrtare e web-it levizjabashke.al (për momentin mbi faqen po
punohet dhe do të jetë gati për pak ditë).

Në kongres gjithashtu u zgjodh kryetari i Lëvizjes Bashkë - Arlind Qori
- dhe Këshilli Koordinues i përbërë nga 50 anëatarë. Të dyja këto
pozicione të zgjedhura për herë të parë kanë një mandat 1-vjeçar.
  



30 dhjetor

3000 FIRMA PËR LËVIZJEN BASHKË
 

Pas dhjetë ditësh punë në terren, aktivistët e Lëvizjes Bashkë
tejkaluan pragun ligjor të 3000 nënshkrimeve për themelimin e
partisë.

Çdo punëtor, student, pensionist, profesionist e sipërmarrës i vogël
që ka nënshkruar na ka dhënë kurajë e shpresë se bashkë do të
kalojmë çdo pengesë e vështirësi, se do të mposhtim klikën
keqbërëse në krye të sistemit partiak dhe oligarkinë ekonomike
parazitare.

Shqipëria do të bëhet vend i punës dhe dinjitetit, i  krij imit dhe të
drejtave, i përgjegjësisë dhe demokracisë.
  



6 janar

FITORE HISTORIKE E PUNËTOREVE – PLOTËSOHEN KËRKESAT
 

Më 6 janar, 2023, Sindikata e Punëtorëve të Fasonerive (SPF) - e
ngritur me mbështetjen e aktivistëve tanë - arriti një fitore të
jashtëzakonshme dhe historike, duke rikthyer shpresën në
organizimin sindikal në vendin tonë.

Më 3 janar aktivistet e Lëvizjes Bashkë iu bashkuan grevës dy-ditore
të punëtoreve në Bilisht, çka solli mbylljen me sukses të bisedimet
tripalëshe mes Sindikatës, Inspektoratit të Punës dhe pronarit të
kompanisë “Toni Oil”. Palët rënë dakord për rinisjen nga puna pas
plotësimit të kushteve të vëna nga punëtorët. Rikthimi në punë i
kryesindikalistes Mirjeta Mulla, garantimi i l irisë së organizimit
sindikal, respektimi i pagës minimale si dysheme e pagave, sigurimi
i punëtoreve të pasiguruara, kanë qenë disa nga kërkesat e
Sindikatës të cilat janë pranuar.
  



16 janar

 ZGJIDHEN STRUKTURAT DREJTUESE TË LËVIZJES BASHKË

Në datat 26 dhjetor dhe 16 janar janë mbajtur dy mbledhjet e para
të Këshillit Koordinues të Lëvizjes Bashkë. Në këto mbledhje, në
përputhje me Statutin, u zgjodhën strukturat drejtuese të Lëvizjes. 

Në pozicionin e Sekretarit Organizativ u zgjodh aktivistja Mirela Ruko.

Në pozicionet e Sekretariatit u zgjodhën aktivisët: Alfred Bushi,
Anxhela Nasto, Jani Marka, Klodian Leka, Kristjan Zoto, Redi Muçi,
Vitori Çipi (si dhe Kryetari dhe Sekretari Organizativ që i
bashkëngjiten kësaj strukture).

Në pozicionin e financierit u zgjodh aktivisti Xhuliano Bregasi.

Në pozicionet e Këshillit të Etikës dhe Statutit u zgjodhën aktivistët:
Arsita Mati, Bislim Lakna dhe Redi Koçiaj.

  



Ky ishte buletini i  muajit janar i Lëvizjes Bashkë
 

Shpërndajeni te miqtë, por sidomos te armiqtë!
 

Ftoni shokët, shoqet dhe miqtë tuaj që të anëtarësohen në Lëvizjen
Bashkë, duke plotësuar formularin e anëtarësimit.

 
Na jepni idetë, sugjerimet dhe kritikat tuaja për atë çka bëjmë, por dhe

për atë çka duhet të bëjmë.
 

Na nisni iniciativat dhe aksionet tuaja, në vendin e punës, në
universitetin apo në komunitetin ku jetoni.

 
Na nisni denoncimet tuaja për padrejtësitë që dëshmoni në

përditshmërinë tuaj.
 

Na kontaktoni në:    info@levizjabashke.al
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Mendjet bashkë,  zemrat bashkë,
e ardhmja është e të gjithëve!

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3j9BwGS%3Ffbclid%3DIwAR3Q6vbNFa0iFxJvLDh3H-zeTiJbF_fs7Ty7fxI3M-BeZGrRdw-6dHpNWv4&h=AT3yVT3pxmuDPvTR-0p5h1-YUw1qeYN7TYnC20eBGrl_u76WXM86yD8XKDJIYNZbQvZuUruS0mZpMQwV3aGoByPZMDiaBFFVnJD9gZ5ocu-OUq57_x43mKHhr2IuVFYG&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3K8FPXwnLTlFOjiV2_WA06OHRKHp0uL-CeT7Z9uWJCc7cH0HfI4ZKD_CruJjIUdZWKc-zYt5T7gHRWOxE9xefbBu9LT3lXOqapw9Q3ca-8UfBvWIcM17AybE58ekBv_-jaqvR3mvS3IukiTKsJ29CY-9ZSLJqWX5BE4oWLaGVWl2jdyQkXTvwzceVC80d04bRIaMJZEkNobiarHCSCFlqJ9wj6x3-6dliyGJdJkF7v-byhRvZ0LnU7Xni90DUVZom_ZjGaHxdmDLwH
https://www.facebook.com/levizbashke
https://www.instagram.com/levizjabashke/
http://www.levizjabashke.al/
https://www.tiktok.com/@levizjabashke

