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Hyrje
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BPSK) është një asociacion i sindikatave të
pavarura, e themeluar në vitin 1990. BSPK është organizatë sindikale demokratike dhe apolitike.
Ajo karakterizohet nga anëtarësimi vullnetar, mos diskriminimi në baza kombësie, feje, bindjeje
politike, statusi social, apo niveli arsimor, si dhe nga pavarësia prej partive politike, organeve të
pushtetit dhe bashkësive fetare. Misioni i BSPK-së është të qëndrojë në mbrojtje të të drejtave të
punëtorëve dhe synon realizimin e avancimin e tyre përkundrejt qeverisë apo punëdhënësve.
Si konfederata e vetme sindikale në vend, punojmë për fuqizimin e pozitës së punëtorit dhe për
krijimin e ambientit, ku do të vijnë në pah më shumë siguria, mbrojtja dhe afiniteti i punëtorëve.
Ne besojmë se nuk mund të ketë zhvillim të mirëfilltë të demokracisë, as zhvillimin ekonomik,
kulturor etj., pa trajtimin dhe mbrojtjen e duhur të punëtorëve në vendin e punës. BSPK për t’i
arritur objektivat e veta lidhur me shtrirjen së sindikalizmit dhe fuqizimin e pozitës së punëtorit
në nivel vendi ka zhvilluar shumë aktivitete si dhe mbajtur shumë tryeza, takime, ka organizuar
vizita, fushata, ka marrë pjesë në konferenca ndërkombëtare, rajonale dhe të vendit etj.
BSPK-ja duke pasur për qëllim të hapë diskutim për çështje me rëndësi për punëtorët, sidomos
për punëtorët e sektorit privat dhe punëtorët e rinj të cilët nuk kanë qenë të kyçur në rrjetet
sindikaliste, gjatë këtij viti ka filluar takimet më bizneset, punëtoret dhe punëdhënësit në mënyrë
që të japim sugjerime dhe rekomandime, me qëllim që të ndikojmë në: qëndrimet e tyre lidhur
me të drejtat dhe obligimet që lindin nga marrëdhënia e punës.
Në avancimin e pozitës së punëtorit BSPK ka nisur vazhdën e përpjekjeve për hapjen e ideve dhe
sindikalizmit në nivel lokal, nëpër biznese të komunave të ndryshme, të cilave u janë bërë vizita
dhe bashkëbisedime më punëtorët lidhur me te drejtat e tyre dhe rëndësinë e shtrirjes së
sindikatave në nivel lokal dhe në disa biznese të sektorit privat.
BSPK-ja ka zhvilluar dialogun në nivel qeveritarë, në kuadër të së cilit ka mbajtur disa takime
me Kryeministrin, Ministrat dhe funksionarët e ndryshëm ku zakonisht është debatuar aktualiteti,
pakënaqësitë dhe kërkesat e punëtorëve që kanë të bëjnë më avancimin e pozitës së punëtoreve
qoftë të sektorit publik apo edhe atij privat.
Në fund dua të theksoj se sindikatat-BSPK, pa dallim partie ose nacionaliteti, po bëjmë përpjekje
që të krijojmë një frymë sindikale e cila do të inkurajojë punëtorët që të marrin iniciativa dhe të
organizohen sa më mirë në sindikata nëpër sektorë të ndryshëm në mënyrë që të fuqizohen sa më
shumë edhe të kemi një shtrirje sindikale sa më të gjerë në nivel vendi.
Në vijim, paraqesim Raportin e Punës së BSPK-së për vitin 2018, ku janë të pasqyruara në
mënyrë të detajuar aktivitetet sindikale të organizuara brenda dhe jashtë vendit, si dhe një raport
të detajuar rreth aktiviteteve të tërësishme të BSPK-së gjatë kohës raportuese.
Me respekt,
Avni Ajdini
Kryetarë i BSPK
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Kryesitë Ekzekutive të BSPK
1. Mbledhja e parë e KE u mbajt me 12.01.2018 me këtë rend të ditës:
•
•
•

Shqyrtimi dhe miratimi i ekstraktit nga mbledhja e kaluar;
Informatë nga Federatat për përgatitjen e hapave te metutjeshëm të veprimit sindikal;
Të ndryshme.

2. Mbledhja e dytë e KE u mbajt me 11.02.2018 me këtë rend të ditës:
•
•
•

Shqyrtimi dhe miratimi i Ekstraktit të KE nga mbledhja e kaluar;
Situata e krijuar politike në vend dhe verpimet sindikale;
Të ndryshme.

3. Mbledhja e tretë e KE u mbajt me 05.04.2018 me këtë rend të ditës:
•
•
•
•
•

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
Përgatitjet për 1 Maj;
Formimi i Komisionit për përgatitjet e 1 Majit;
Informatë për aktivitetet e BSPK;
Të ndryshme.

4. Mbledhja e katërt e KE u mbajt me 26.04.2018 me këtë rend të ditës:
•
•
•

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
Informatë për përgatitjet për 1 Majit
Të ndryshme.

5. Mbledhja e pestë e KE u mbajt me 03.05.2018 me këtë rend të ditës:
•
•
•
•

Miratimi i ekstratktit nga mbledhja e kaluar
Raporti Financiar i BSPK
Planifikimi i buxhetit për vitin 2018
Të ndryshme

6. Mbledhja e Kryesisë Ekzekutive, 21.05.2018 me këtë rend të ditës:
•
•

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
Vazhdimi i mbledhjes së Kryesisë Ekzekutive të datës 05.03.2018;
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7. Mbledhja e Kryesisë Ekzekutive, 22.06.2018 me këtë rend të ditës:
•
•
•
•

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
Aprovimi i Raportit të Auditimit të Komisionit Mbikqyrës;
Diskutim rrreth kompenzimit të kuotës Sindikale ;
Të ndryshme.

8. Mbledhja e Kryesisë Ekzekutive, 07.09.2018 me këtë rend të ditës:
•
•

Kuota sindikale
Të ndryshme

9. Mbledhja e Kryesisë Ekzekutive, 22.09.2018 me këtë rend të ditës:
•
•
•

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të dy mbledhjeve të Kryesisë Ekzekutive
Caktimi i kandidatëve për mbledhjen e Këshillit Drejtues;
Të ndryshme.

Mbledhjet e KES-it
1. Mbledhja e parë u mbajt me 07.03.2018 me këtë rend të ditës:
Rendi i Ditës:
•
•
•
•

Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga takimi i
fundit i KES-it;
Raportimi i Komisionit profesional për legjislacion trepalësh, lidhur me procedurat e
hartimit të Marrëveshjes së përgjithshme kolektive;
Diskutim lidhur me kërkesën e MASHT, për klasifikimin e profesioneve në Kosovë,
sipas ISCO-08;
Të ndryshme

2. Mbledhja e dytë u mbajt me 07.03.2018 me këtë rend të ditës:
•
•
•
•
•
•

Regjistrimi i pjesëmarrësve;
Aprovimi i rendit të ditës;
Shqyrtimi dhe aprovimi i Ekstraktit nga mbledhja e kaluar;
Raporti një vjeqar i punës së KES, diskutime;
Kalimi i mandatit të kryesuesit të KES, tek organizatat e punëdhënësve;
Të ndryshme.
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3. Mbledhja e tretë e KES u mbajt me 03.05.2018
Rendi i ditës:
• Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga takimi i fundit i KES-it;
• Diskutim rreth hartimit të strategjisë së KES-it;
• Njoftim rreth fillimit të hartimit të Ligjit të ri për Këshillin Ekonomiko-Social;
• Të ndryshme

4. Mbledhja e katërt e KES, 25.06.2018 me kët rend të ditës:
•

Shqyrtimi i ndryshimit të Ligjit mbi KES

5. Mbledhja e pestë e KES, 22 tetor 2018
Në këtë takim u diskutua kryesisht për Draft Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës.
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Aktivitetet Ndërkombëtare
Konferenca e NETLEX: "Krijimi i të drejtave reale për punëtorët" – Gent,
Belgjikë, shkurt 2018
Me datën 27 shkurt deri me datën 28 shkurt 2018, në Gent të Belgjikës u mbajt Konferenca e
NETLEX ku u zhvilluan punimet e me temën: "Krijimi i të drejtave reale për punëtorët”.
Pjesëmarrëse ishin aktiviste sindikal nga rajoni dhe Evropa. Poashtu ne kete punëtori
pjesëmarrës ishin edhe Znj. Enisa Salimovic përfaqësusese e zyrës së ITUC/PERC në Bruksel
dhe perfaqesues tjera nga regjioni dhe me gjere.

Konferencë Ndërkombëtare “Zëri i Integrimit të Ballkanit Perëndimor” 9
maj Sofje, Bullgari
Sipas perspektivës kredibile të zgjerimit për në EU për shtetet e Ballkanit Perëndimor e
publikuar me 6.02.2018 Komisioni Evropian deklaroi: “Shtylla Evropiane për të Drejta Sociale
reflekton në principet e të drejtave të cialt janë esenciale për një qasje të drejt dhe e cila
funksionon mirë kur kemi të bëjmë me tregun e punës dhe sistemin e mirëqenies. Përmes një
fuqie të re të një dimensioni social për Ballkanin Perëndimor, Komisioni Evropian do të punojë
në përkrahjen e punësimit dhe politikave sociale në regjion, duke inkurajuar një angazhim të
duhur nga të gjitha nivelet e qeverisë, partnerët social dhe shoqëria civile. Kjo prfshien edhe
zmadhim të fokusit të punësimit dhe reformave sociale perms një monitorimi më të madh të
politikave relevante, përfsjier këtu kontekstin e programit të reformave ekonomike. Komisioni
Evropian propozon një takim vjetor ministror në mes të EUs dhe Ballkanit Perëndimor për
qështjet sociale dhe qështjeve të punësimit për të shkëmbyer pikëpamjet. Më shumë asistencë
financiare duhet të parashihet për këtë sektor social, investime të kosiderueshme në edukim dhe
shëndetësi për të përkrahur përfshierjen sociale.
Komisioni Evropian solli këto veprime së bashku si iniciativë për të përkrahur zhvillimet socioekonomike në Ballkanin Perëndimor gjatë periudhës 2018-2020. Një dimension social i rid he
më i fuqishëm do të fokusohet më shumë në punësim dhe politika sociale, me asistencë
financiare të zgjeruar në përkrahje të sektorit social, në veçanti edukimit dhe shëndetësisë.”
Samiti i BE për Ballkanin Perëndimor: Rritja, siguria dhe lidhjet/relacionet (17 Maj 2018)
në Sofie ka për qëllim të pajis të gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor me nga një plan
individual të veprimit për të arritur sa më parë anëtarësimin në BE, ky plan është i dizajnuar për
të reflektuar arritjet e deritanishme dhe detyrat që ju presin në vazhdim.
ETUC dhe EESC inicuan me 9 Maj 2018 mbajtjen e kësaj Konference Ndërkombëtare Zëri për
Integrim i Ballkanit Perëndimor, organizuar nga KNSB/CITUB, si nikoqir të Samitit të Sofies
në mënyrë që të formulohet një mesazh i qartë në emër të përfaqësuesve të punëtorëve dhe
familjeve të tyre kryesisht në fushën sociale dhe në atë të punësimit të drejtave të punës dhe
standardeve të jetesës e cila formohet në koordinim me nivelizimin e pagave.
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Konferenca mboldhi 70 pjesëmarrës nga 6 shtetet të Ballkanit Perëndimor siç janë:
Shqipëria, Bosnia dhe Herzegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, ETUC dhe ITUC
dhe disa organizata tjera EU-Shtetet Anëtare: Slovenia, kroacia, Bullgaria, Rumania, Greqia
European Trade Union Confederation (ETUC) European Economic and Social Committee Group
II
Pjesëmarrës nga BSPK ishin, kryetari i BSPK, Avni Ajdini dhe Valbona Kamberi, kryetare e
Sindikatës së Policiës së Kosovës.

Konferencë e Nivelit të Lartë “Kohezicioni Ekonomik dhe Social në Ballkanin
Perëndimor”, u mbajt me 15 maj 2018, në Sofje, Bullgari
Konferencë e organizuar nga TAIEX dhe Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian me ndihmën
e Presidencës Bullgare për Këshillin e BE-së dhe Këshillit Ekonomik dhe Social të Republikës së
Bullgarisë. Kjo Konferencë e Ballkanit Perëndimor është planifikuar si kontribut i Samitit të
Krerëve të Shteteve të BE-Ballkanit Perëndimor të programuar nga Presidenca Bullgare për t’u
mbajtur më 17 maj 2018 në Sofie. Është organizuar bashkërisht nga Komiteti Ekonomik dhe
Shoqëror Evropian (EESC) dhe TAIEX, me ndihmën e Presidencës Bullgare në Këshillin e BEsë dhe Këshillin Ekonomik dhe Social të Republikës së Bullgarisë.
Konferenca do të mbledhë përfaqësues shoqatave të punëdhënësve, unioneve tregtare dhe
shoqërive civile nga BE dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor, si edhe përfaqësues të
institucioneve, diplomatëve të BE-së, zyrtarëve të Bullgarisë dhe anëtarëve të shoqërisë së
organizuar civile (përfshirë partnerët shoqërorë nga Këshilli Ekonomik dhe Shoqëror i
Bullgarisë). Rezultati i Konferencës do t’i paraqitet autoriteteve kombëtare dhe institucioneve
evropiane.
Konkluzionet e Konferencës së Nivelit të Lartë për kohezionin ekonomik dhe social në vendet e
Ballkanit Perëndimor - 15 maj 2018, Sofje, Bullgari
Pjesëmarrësit e mirëpritën faktin që integrimi në BE i vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe
kohezioni i tyre ekonomik dhe social është një nga përparësitë e Presidencës bullgare. Ata
propozuan që integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor të jetë një nga përparësitë kryesore të
BE-së në të ardhmen. Pjesëmarrësit janë të bindur se zgjerimi i BE-së dhe veçanërisht përhapja e
vlerave të saj demokratike dhe standardeve ligjore në rajonin e Ballkanit Perëndimor është në
interes jo vetëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe të BE-së.
Pjesëmarrësit e mirëpritën samitin e krerëve të lartë të shteteve dhe qeverive të BE-së dhe
vendeve të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet më datë 17 maj në Sofje dhe theksuan se para
çdo samiti të këtij lloji, duhet të organizohet një takim i përbashkët në mes përfaqësuesve të
organizatave të shoqërisë civile të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të BE-së. Pjesëmarrësit i
ftuan krerët e shteteve në samitin e BE-së në Sofje, që të shprehin angazhimin e tyre të qartë për
mbështetje më të qëndrueshme dhe të drejtpërdrejtë për organizatat e shoqërisë civile të çdo
niveli.
Pjesëmarrësit rekomanduan gjithashtu që të vlerësohet kohezioni social, ekonomik dhe territorial
gjatë vlerësimit të përmbushjes së kritereve për anëtarësimin në BE. Ata janë të bindur se roli i
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arsimit dhe i medias së lirë dhe të pavarur është tejet i rëndësishëm për të kapërcyer traditën e së
shkuarës dhe për të përforcuar vlerat demokratike. Pjesëmarrësit theksuan se është e
domosdoshme krijimi i një mjedis që do të mundësojë/përshpejtojë investimet e huaja si dhe të
adoptohen reforma të përshtatshme ekonomike, të nxitet konkurrenca dhe të krijohen vende pune
të cilësisë së lartë. Në këtë kuadër, ata u shprehën shpresëplotë se Axhenda e Samitit do ta
forcojë më tej konkurrencën e rajoneve dhe do të sjellë dobi për gjithë qytetarët e saj. Ata
theksuan gjithashtu nevojën për rritjen e nivelit të investimit në politikat e tregut aktiv të punës,
si dhe për përmirësimin e efektshmërisë dhe përfshirjes së sistemit të arsimit të mesëm
profesional dhe atij të lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor, në mënyrë që të zvogëlohen
mospërputhjet e aftësive profesionale në tregun e punës.
Pjesëmarrësit nënvizuan se respektimi i sundimit të ligjit dhe i të drejtave të minoriteteve dhe
grupeve të cenueshme të shoqërisë ka rëndësi thelbësore për zhvillimin demokratik, ekonomik
dhe social të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër, pjesëmarrësit i kërkuan qeverive
kombëtare të rajonit që të bëjnë më shumë përpjekje për të përballuar sfidat që hasin gratë për
shkak të pabarazisë gjinore, si dhuna në familje, mundësitë e kufizuara në tregun e punës,
ngacmimet dhe dhuna në vendin e punës, diferencat e pagave dhe pensioneve midis grave dhe
burrave, të drejtat e riprodhimit dhe mëmësisë si dhe mundësitë e pabarabarta të pjesëmarrjes në
sferat e larta politike. Për të arritur një kohezion social dhe ekonomik në vendet e Ballkanit
Perëndimor, pjesëmarrësit theksuan se është e një rëndësie thelbësore të aplikohen politika
gjithëpërfshirëse për minoritetet e tilla, si njerëzit me aftësi të kufizuara, pakicat etnike dhe
racore, veçanërisht romët dhe komuniteti LGBTI.
Pjesëmarrësit nënvizuan se partnerët socialë, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit dhe
organizatat e tjera të shoqërisë civile, si ato të BE-së ashtu edhe ato në nivel kombëtar, duhet të
angazhohen ndjeshëm në të gjithë procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në
BE. Për ta arritur këtë, ata propozuan që institucionet e BE-së ta vendosin dialogun funksional
social dhe civil në nivel kombëtar, si një nga kriteret për anëtarësimin në BE.
Përfaqësues nga BSPK në këtë Konferencë ishin, Kryetari i BSPK, Avni Ajdini dhe Rrahman
Jasharaj, nga SBASHK.

Seminari i mbajtur në Shkup, Maqedoni me temën “Fuqizimi i Dialogut
Social-Integrimet Evropiane”
Seminari i Projektit special per ogranizatat e punëtorëve në Ballkanin Perëndimor; “Dialog
social më kualitativ dhe i rëndësishëm bazuar në aktivitetet e partneritetit social”.
U mbajt me datat 23-26 maj 2018 ku u zhvilluan punimet e seminarit me temën e lartpërmendur.
Ky projekt mbështetet nga EZA dhe Bashkimi Evropian. Pjesëmarrës nga BSPK ishin, kryetari
Avni Ajdini dhe Rashit Mehmeti nga FSPSHPK.
Pjesëmarrës ishin edhe tre liderët / përfaqësues të Sindikatë së Policisë së Kosovës, (Valbona
Kamberi, Shaban Tasholli dhe Fadil Azemi) të cilët kishin ftesë të veçantë nga Sindikatat
Maqedone UNASM.
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Konferenca Vjetore Ndërkombëtare e Organizatës Ndërkombëtare të Punës / ILO, me 3-6
qershor 2018, Gjenevë, Zvicërr
Përfaqësues nga BSPK ishin Atdhe Hykolli, nënkryetar i BSPK dhe Ymer Ymeri, SBASHK.
Seminar i ITUC/PERC për Komunikim dhe Fushata për Regjionin e Evropës Juglindore,
me 4-5 qershor, në Beograd, Serbi
Përfaqësuese nga BSPK Dafina Mehaj, zyrtare për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe me
Publikun. Këtu u diskutua kryesisht për formën e re të komunikimit ne mes të afiliatave të
ITUC/PERC si dhe rregullat e reja të ITUC/PERC për organizimin e fushatave dhe kampanjave,
solidarizimin në mes të anëtarëve te ITUC etj.
E Ardhmja e Mirëqenies së Shtetit në Ballkanin Perëndimor, në Beograd, Serbi, me
qershor 6-8, 2018, Hotel Metropol
Në këtë Konferencë ishin të pranishëm 200 pjesëmarrës nga rajoni dhe bota, ku nga BSPK
përfaqësues ishte kryetari z. Avni Ajdini.
Temat e kësaj konference ishin:
• Kohezicioni social në Ballkanin Perëndimor ekonomitë e vendit në kërcënim të
vazhdueshëm.
• Sfidat më të mëdha të cilat i kanë shtete më me përvojë janë prezentuar në Ballkanin
Perëndimor,
• Shpërndarjet në sektorin social në ballkanin Perëndimor janë shumë të ulëta në krahasim
me atë të EU (28) në të dy termet atë relativ, dhe posacërisht në atë, absolut.
• Asnjë çështje nacionale apo rajonale nuk mund të rregullohet në izolim. Asnjë
institucion, apo organizatë shtetërore nuk mund të zgjedh çështjet në mënyrë vetanake.
Çështjet nuk mund të rregullohen në mënyrë të izoluar, ose brenda një kornize të një
sektori apo të një agjende vetanake. Sfidat duhet tu përgjigjen të gjitha niveleve, në
mënyrë të integruar, dhe të adresohen në perspektivë globale, duke iu dhënë rëndësi
specifikave rajonale, nacionale dhe lokale.
• Përpkjekjet dhe bashkëpunimi në dialog janë të nevojshme për ndryshimet
strategjike dhe janë opcione të mirëqenies shtetërore. Një grup punues i organizatave
dhe hulumtuesve të Ballkanit Perëndimor për cështje të politikave sociale kane dizajnuar
një Platformë Regjionale për të ngitur njohuritë në mes të hulumtuesve, activistëve të
avokomit, komuniteteve të politik-bërjes në Ballkanin Përëndimor për çështjet kyçe të
sigurisë sociale dhe të ardhmes se mirëqenies së shtetit. Qëllimi i përfshierjes së
hulumtuesve liderë dhe opinionistëve nga shoqëria civile, arena politike dhe bizneset
është që të ndihmojnë në formësimin e agjendës regjionale sociale për mirëqenien e
shtetit, duke kontribuar kështu në përmirësimin e dimenzionit social në integrimin
Evropian të regjionit.
• Na duhet që sfidat e politikave ti sjellim në ballë të politikave zhvillimore për
zgjerim. Një nga iniciativat kyçe është mbajtja e një eventi të tillë vjetorë për të diskutuar
10

të Ardhmen e Mirëqenies së Shtetit në Ballkanin Perëndimor. Kjo iniciativë ka për
qëllim që të krijojë vlerën e shtuar përmes ndikimit në proceset ekzistuese të cilat
promovojnë agjendë të reformave të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor. Ky event po
organizohet pas Samitit të EU-Ballkani Përëndimor, i cili u mbajt me 17 maj, 2018 në
Sofje, dhe i cili do t’i sjellë kohezicionin social dhe sfidat e politikave sociale në qendër
të vëmendjes.
Konferenca promovi dialogun si mjet i diskutimeve, bashkëpunimit dhe ndikimit.
Përmes prezentimeve, diskutimeve, pyetjeve dhe përgjigjeve Q&A dhe sondazheve të
pjesëmarrësve, duhet të dalin sygjerime të qarta për mënyrën e mëtutjeshme të vazhdimit, si
bazë për rishikimin e kontratave sociale përreth regjionit.
Reformimi i mirëqenies së shtetit – Kush është krye – përgjegjës?!
Hapësira në mes të nevojave të mëdha dhe resurseve për qëllime sociale të dobëta në Ballkanin
Perëndimor është zgjeruar edhe më shumë për shkak të shtetit jo efikas “të dështuar, i dobët,
autoritarë, dhe i kapur/klientelist” (Stubbs, 2005). Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, në
shtetet e Ballkanit, sektori publik është i madh dhe jo efikas, shërbimet publike janë shumë të
shtrenjta (World Bank, 2015). Këto sfida kërkojnë një process të qartë dhe efikas të zhvillimit të
politikave si dhe përkushtim dhe kapacitet të madh të atyre që i kanë zënë këti karriga. Kjo
séance ka për qëllim të përgjigjet në pyetjet rreth se kush janë drjetuesit e ndryshimit të këtij
inercioni.
Sektori Publik në Ballkan është joefikas dhe jo efektiv i cili i zvogëlon shanset e përdorimit më
të mire të burimeve/resurseve, të cilat janë qelës strategjik për zgjerimin e mirëqenis së shtetit
nën rrethanat e atyre fondeve të vogla që i kanë, situate sociale e pakënaqshme, shërbimet e
dobëta të kualitetit dhe dhe shumë sfida tjera të panumërta krijojnë presion në ngritjen e
shpenzimeve në sektorin social.
Kufizimet financiare, kornizat e rregullave të pa kompletuara dhe standardet në shpërndarjen e
shërbimeve, si dhe shërbimet që janë në numër të paktë dhe të cilësisë së dobët janë disa
ndryshime kyçe që duhet të ndodhin. Për më shumë, konfuzionet rreth mandateve, rolet e paqarta
dhe mungesa e protokoleve të punës për stafin që i mbulojnë shërbimet në sektorin social ku në
të gjitah nivelet përkeqësohen edhe më shumë nga ndikimi i politikës e që kjo shkakton fundosje
të kapacitetit dhe mbajtje të stafit të panevojshëm teknik.
Qështja e resurseve të limituara për të siguruar mbulim të mire dhe adekuat të mbrojtjes
sociale/shëndetësore dhe mungesa e vizionit të liderëve të politikave të mirëqenies ka krijuar një
varshmëri ad-hoc në fondet e donatorëve për të krijuar shërbime të reja, mbivendosje të
asistencës teknike dhe aktiviteteve.
Pasiqë qeveria ballafaqohet me sfida të përshpejtimit të proceseve të Intergrimit Evropian, pyetja
kryesore është se si të organizohet dispozita e mirëqenies. Në disa shtetet të EU, shteti është
aktori kryesor, ku të tjerët delegohen tek agjenisonet e specialistëve ose iu dedikojnë
përgjegjësitë partnerëve social, siq janë organizatat e punëdhënësve dhe sindikatat. Për disa,
shteti duhet të luajë rol kyç në ridistribucionin e të ardhurave në mënyrë që bugjeti i mirëqenies
të jetë stabil dhe i qëndrueshëm. Për disa të tjerë, kapaciteti i shpërndarjes së mirëqenies është
nga produkti-i intervenimeve më të vogla të qeverisjes ekonomike. E pashmangshme, në veçanti
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është perspektiva politike e cila ndikon në metodat që qeveria kërkon të shpërndajë politikat e
mirëqenies.
Mirëqenia e shtetit dhe sektori social në përgjithësi janë të lëna pasdore në agjendën e EU. Aktet
e EU acquis nuk i mbulojnë shumë aspekte të mirëqenies së shtetit në agjendën e tyre, ku
nganjëherë çon në dekurajimin e përpjekjeve për reformat e nevojshme në politikat sociale.
Komisioni Evropian i vendos në tjetër vend mekanizamt e lehta të cilat e mbulojnë këtë hapësirë
të qeverisjes, sia janë Metodat e Hapur e Koordinimit të Programeve të Reformave Ekonomike.
Por në fakt këto procese e përmirësojnë qeverisjen ekonomike në Ballkanin Perëndimor?
Gjithashtu, SDGs ofrojnë një kornizë të gjerë dhe të mirë të reformave për mirëqenien e shtetit,
por mungesa e kornizës së SDG është se kjo nuk shoqërohet nga një plan i resurseve financiare
relevante dhe se procesi i nacionalizimit të progresit të SDGs është i ngadalshëm.
Institucionet financiare ndërkombëtare, kërkojnë reduktim në shpenzimet publike,
nganjëherë këshillojnë që të shkurtohen shumë programe të cilat janë të dizajnuara të arrijnë të
varfërit dhe ata me më në nevojë, ku argumentojnë se programe të tilla duhet të diazjnohen më
mire ku do të arrihet të ndihmohen më të varfërit e me të varfërve. Në situatë ku ka pak nxitje
për të krijuar programe më përgjegjëse, këto shtrembërime çojnë në erosion të regjimit të
mirëqenies.
Pasiqë procesi i Integrimit në EU për shtetet e ballkanit ka qenë shumë i ngadalshëm për shumë
vite. Procesi i Berlinit ka deklaruar se proceset politike kanë për qëllim që të shpejtojnë proceset
e reformave në Ballkanin Perëndimor. Prap, qështjet e mirëqenies së shtetit nuk janë futur në
agjendë deri më tani. A mundet ky proses politik, pa mekanizma të fuqishme të qeverisjes, a
mund të përdoret më mirë për promovimin e reformave të mirëqenies së shtetit?
Në këtë konferencë, BSPK-në e përfaqësoi Avni Ajdini, kryetar i BSPK.
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Konferencë për Rrjetin e grave të reja PERC: “Fuqizimi i zërit të grave të reja
sindikaliste”, Berlin, Gjermani me 21-22 qershor 2018
Në Konferencën e Grave të PERC janë paraqitur sfidat që duhet të adresohen lidhur me qëllimet
strategjike të ITUC rreth rritjes së numrit të grave të reja sindikaliste dhe avancimit të të drejtave
të tyre lidhur me: punën e qëndrueshme, mbrojtjen sociale, formalizimin e punës joformale,
eliminimin e skllavërisë dhe punës së detyruar, shëndetit dhe sigurisë në punë etj.

Shkolla e 11-të Verore e ITUC/PERC, me temën: Sfidat për Paqe, Liri dhe Demokraci
në Evropë” Sarajeve, Bosnie e Hercegovinë me 11-13 shtator 2018
Siç u vendos në mbledhjen e fundit të Komitetit Ekzekutiv të PERC, Shkolla Verore e radhës u
mbajt në Hotel “Hills” në Sarajevë me 11-13 shtator 2018. Debatet u fokusuan kryesisht në sfidat
e demokracisë dhe lirisë në Evropë, si dhe për platformën e Kongresit të ITUC i cili do të mbahet
këtë vit në muajin dhjetor në Kopengahë, Danimarkë. Në të njëjtën kohë me Shkollën Verore u
mbajt edhe Akademia Globale e Organizimit sindikal, ku shumë të rinj diskutuan për format e
reja të organizimit sindikal dhe për mënyrat me atraktive që i tërheqin të rinjtë të kyçen në
Sindikata.
Fjalën hyrëse e mbajti Presidenti i PERC z. Irakli Petriashvili, pasuar nga Anton Leppik, sekretar
i përgjithshëm i PERC dhe z. Jaap Wienen, Zëvendës Sekretar Gjeneral i ITUC. Në séancën e
parë me temën: “Sfidat e demokracisë dhe rritja e partivë të djathta politike dhe popullizmit në
Evropë” u dhanë disa prezentime nga ekspertë të ndryshëm sindikal nga Insitituto Evropian
Sindikal si dhe profesor nga Oksfordi dhe universiteti i Varshavës.
Seanca e dytë pasoi me temën: “Sfidat e demokracisë dhe liria e shprehjes në Evropën Juglindore
dhe Turqi” ku u diskutua shumë për dekretin nr 5 të cilin Presidenti i Turqisë e ka future në ligj
për Sindikata ku ia mundëson presidentit te shtetit ti zgjedhe apo ti shkarkojë udhëheqësit
sindikal, si dhe ti mbajë nën kontroll sindikatat duke ju dërguar auditim të brendshëm në cdo
kohë. Kjo u diskutua dhe u dënua ashpër nga të pranishmit si shkelje e demokracisë dhe lirive
sindikale.
Në séancën e fundit u dhanë informata më të hollësishme lidhur me Kongresin e ITUC i cili do të
mbahe në këtë vit si dhe u diskutua për fushatat e mobilizimit dhe organizimit sindikal. Në këtë
aktivitet, pjesëmarrëse nga BSPK ishte Dafina Mehaj, zyrtare për Marrëdhënie Ndërkombëtare.
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Seminar Evropian i mbajtur me 26-28 shtator 2018, në Hotel Park Plaza Belvedere
në Medulin të Kroacisë
Tema e këtij seminari ishte “Ambientet e punës digjitale dhe rezultati i kërkesavë të sindikatave
dhe organizatave të punëdhënësve për "digjitalizimin". Tema e digjitalizimit tash e sa vite me
radhë diskutohet në agjendën evropiane andaj ishte edhe temë e këtij seminari i cili u mbajt në
kuadër të organizatës austriake EZA. EZA tash e sa vite përmes projekteve të ndryshme
kryesisht në Maqedoni organizon aktivitete sindikale me pjesëmarrës nga i gjithë ballkani.
Shqipëria këtë vit është anëtarësuar në EZA dhe u diskutua edhe mundësia e anëtarësimit të
BSPK në këtë rrjet. Përfaqësues i BSPK në këtë seminar ishte kryetari z. Avni Ajdini.
Trajnim Regjional për Evropën Qendrore dhe Lindore me temën: “Politikat e
Punësimit dhe Puna Dinjitoze” 25 – 28 September, 2018, Budapest, Hungari
Për këtë kurs trajnim BSPK u ftua nga zyra e ILO në Gjenevë për të drëguar tre kandidate me
inkurajim të veçantë për gra, ku nga tre kandidatët e deleguar nga BSPK-ja, Komisioni i ILO e
përzgjodhi znj. Dafina Mehaj që të jetë pjesë e këtij trajnimi, meqenëse gjuha angleze dhe
përvoja sindikale si dhe përgatitja profesionale u shqyrtuan për ët tre kandidatët nga ILO. Në
këtë trajnim përveq BSPK mori pjesë edhe përfaqesuesja e MPMS znj. Leunora Ahmeti. Qëllimi
i këtij trajnim ishte qe nga rajoni ynë, pra shtetet e ballkanit të përgatitet një grup partnerësh
social nga gjeneratat më të reja të cilët do ti shërbejnë institucioneve prej nga vijnë në të
ardhmen. Përveç temave të cilat u shtjelluan nga ekspertët e ILO pati edhe shumë punë në grupe,
dhe punë individuale siç është edhe përgatitja e strategjisë për punë dinjitoze. Temat më të
rëndësishme ishin: Politikat e Punësimit, Dialogu Social, Informaliteti, Paga Minimale etj.
Drejtoi i zyres së ILO në Budapest z. Markus Pilgrim tha se përzgjedhja e përfaqësuesve nga
Kosova nuk ishte e leht për shkaqe politike, por me punë dhe angazhim maksimal u arrit edhe
kjo. Gjithashtu u zotuan se në secilin trajnim nga ILO do të përfshiejnë sa më shumë pjesëmarrës
nga Kosova edhe pse ende nuk jemi anëtar të ILO-s.
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Kongresi i 6-të i Rrjetit Global të Punëtorëve të Energjetikës, me 1-2 tetor 2018 në
Londër, Mbretëri e Bashkuar
Para 6-të viteve është themeluar Rrjeti Global i Sektorit të Energjetikës nga disa shtete shumë të
fuqishme siç jane: Danimarka, Australia, Irlanda dhe Amerika, ku qëllimi i këtij rrjeti global
është që përfaqësuesit të punëtorëve të këtij rrjeti (Global Power Network of the Unions –
GPTU) të mblidhen një here në vit në ndonjë vend të botës dhe të diskutojnë për problemet dhe
sfidat globale të këtij sektori. Ky rrjet e ka dërgu ftesën zyrtare në BSPK dhe në gjithë rajonin ku
ka ftuar Sindikatat e këtij sektori që ti bashkangjiten këtij rrjeti global. BSPK-ja këtë ftesë e ka
përcjellë tek dega e saj pra FSPE dhe edhe pse pjesëmarrja ka qenë me vet financim, kryetari i
atëhershëm z. Fehmi Pajaziti iu ka përgjigjur pozitivisht kësaj ftese dhe e ka future degën e tij në
këtë rrjet të fuqishëm global. Duhe cekur se Kosova është i vetmi shtet anëtar nga i gjithë rajoni
që merr pjesë vazhdimisht në aktivitetet e GPTU-së.
Shtetet e zhvilluara të cilat e kanë themeluar këtë rrjet global në këtë sektor përveç energjetikës
bëjnë pjesë edhe industria e lifteve, ndërtimtaria etj, andaj pjesëmarrësit që marrin pjesë
diskutojnë për problematikat e njëjta apo të ndryshme nga vendet e tyre të këtyre industrive.
P.sh. në Shtetet e Bashkuara të Amerikës industria e lifteve është shumë e fuqishme dhe
funksionon si një degë e vetme me atë të energjetikës dhe ndërtimtarisë. Ora e punëtorit të
energjetikës në Amerikë, Australi dhe Skandinavi paguhet 25 $ ndërsa në Kosovë ora e një
elektricisti paguhet 2.50 Euro (pra raporti 1/10).
Kongresi i parë i GPTU u mbajt në Irlandë, mandej Kongreset tjera në Kopenhagë, Sidnei,
Chicago, Rejkavik dhe këtë vit në Londër, ku përfaqësuesit e FSPE morën pjesë në të gjitha
Kongreset pëveç të atij në Chicago ku shpenzimet ishin më të mëdha dhe FSPE-ja nuk mundi ti
përballonte. Gjatë këtyre kongreseve përpos temave të ndryshme të cilat shtjellohen dhe
diskutohen nga të pranishmit, marrin pjesë edhe ekspertë sindikal të profesionalizuar të cilët
shfaqin prezentimet e tyre. Letra solidariteti shpërndahen në shtetet anëtare gjate grevave dhe
protestave nëpër vendet e tyre. FSPE në protestën e fundit u kishte lexuar protestuesve letrën
mbështetëse nga shtetet anëtare të GPTU e cila ishte mirëpritur shumë nga të pranishmit.
Sindikata e Elektricistëve të Danimarkës dhe ajo e Australisë, kanë shprehur interes që të
ndihmojnë FSPE dhe të gjithë punëtorët e sektorit të energjetikës në Kosovë përmes ndonjë
projekti të mundshëm, i cili do t’u ndihmonte sadopak vëllezërve sindikal nga Kosova që të
profesionalizoheshin në lëmitë e tyre përkatëse në edukim sindikal, trajnime të ndryshme dhe
organizim të fushatave të cilat në shtetet e zhvilluara bëjnë jehonë të madhe, sidomos në
Australi. Përfaqësuesit e FSPE si ide të projektit e dhanë mundësinë e riparimit të një objekti të
FSPE në Brezovicë i cili do të shërbente si qendër trajnuese e anëtarëve sindikal jo vetëm të
sektorit të energjetikës por edhe do tu shërbente të gjitha degëve të BSPK-së në të ardhmen.
Së shpejti në Kosovë do të mbahet edhe takimi i parë rajonal i GPTU ku BSPK dhe FSPE do të
jenë nikoqir dhe organizues të këtij eventi, pjesëmarrës do të jenë të gjithë përfaqësuesit e
Sindikatave të rajonit tonë të sektorit të energjetikës.
Pjesëmarrësit nga FSPE ishin Fehmi Pajaziti, nënkryetar i FSPE dhe Hajriz Shabani, anëtar i
Kryesisë së FSPE dhe Dafina Mehaj nga BSPK në cilësinë e përkthyesit.
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Konferencë e Rrjetit ITUC/PERC për Siguri dhe Mbrojtje në punë, Igallo,
Mali i Zi, me 4 - 5 tetor 2018
Qëllimi: Forcimit të Kapaciteteve për Sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Prezentues ishte
Viktor Kampa (ETUI); Ivan Majer, ekspert i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, Cvjetan Kovac po
ashtu ekspert nga lëmija e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë. Enisa Salimovic, koordinatore e Zyrës
ITUC për Ballkan, në fjalën e sajë hyrëse tha se problemet rreth sigurisë dhe shëndetit në punë
janë në rritje, janë duke u shtuar rastet e sëmundjeve, lëndimeve dhe vdekjeve në vendin e punës
për shkak të kushteve të rënda të punës. Andaj të gjitha kapacitetet sindikale janë të orientuara
për mbrojtjen , sigurinë dhe shëndetin në punë. Ajo tha se dispozitat ligjore të cilat mirren me
qështjen kryesisht janë të mira por krejt qështje tjetër është edhe qështja praktike dmth problemi
rreth implementimit të tyre. Implementimi i dispozitave dhe çdo gjë është në duart e
punëdhënësit.
Diskutimet u zhvilluan kryesisht rreth formimit të Strategjisë për siguri dhe shëndet në punë dhe
mënyrës së implementimit të kësaj strategjije. E gjithë kjo me qëllim të forcimit të kapaciteteve
për Sigurinë dhe Shëndetin në vendin e punës, si ti forcojmë kapacitetet për Marrëveshjet tre
palëshe për siguri dhe shëndet në vendet e punës.
Temat krysore:
1) Forcimit të Kapaciteteve për Sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës.
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2) Formimi i Strategjisë
3) Kampanja për vendin e shëndoshë të punës: Lufta kundër supstancave të rrezikshme.
4) Gjendja e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në BE, programet ETUC dhe ITUC.
Të gjitha shtetet anëtare prezentuan gjendjen s sigurisի dhe shëndetit në punë. Gjendja
përafërsisht ishte e njejet në të gjitha shtetet. Disa shtete akoma nuk i kishin të miratuar Ligjin
për sigurinë dhe Shëndetin në Punë, por edhe atp të cilat e kishin të miratuar kishin problem me
zbatimin e tyre. Andaj u konstatua se gjendja e sigurisë dhe shëndetit në punë në përgjithësi
është e keqe dhe se shtetet antare duhet punuar akoma më shumë. Rëndësi të posaqme iu kushtua
sëmurjeve psiqike të shkaktuara tek punëtorët për shkak të stresit, si dhe sëmundjeve
kancerogjene të fituara po ashtu për shkak të kushteve të Punës.

Konferenca Nacionale në kuadër të projektit Evropian u mbajt në Shkup,
Maqedoni me datat 18-19 tetor 2018.
Nikoqir të kësaj Konference Nacionale ishte Sindikata Maqedone “SIER” dhe Sindikata
“Metalicy” nga Bullgaria. Tema e Konferencës ishte: “Evropianizimi i diversitetit të
dialogut social në regjionin e Ballkanit”.
Gjatë këtij aktiviteti dyditor u organizua edhe një vizitë në një ndërmarrje maqedone të
industriesë së metaleve. Përveq tjerash u diskutua edhe për zhvillimin e dialogut social
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në rajon, anëtarësimi në EU, si funksionon dialogu social në Evropë etj. Pjesëmarrës
nga BSPK ishte kryetari z. Avni Ajdini.

Takimi i 13-të i Komitetit Ekzekutiv të ITUC-PERC u mbajt në ndërtesën e
Këshillit Ekonomik Social Evropian, Bruksel, Belgjikë, 22 tetor 2018
1. Fjala e Presidentit
2. Miratimi i Agjendës
3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar 12th Executive Committee
4. Kominikatë nga Sekretarja Gjenerale
5. PERC raportet:
- Gjeneral
- Plani i punës, implementimi
- Rinia
- Gratë
(raport financiar nuk ka për këtë periudhë)
6. ILO aktivitetet për Evropë: Heinz Koller, Drejtor, ILO Zyra Regjionale për Evropë
dhe Azi Qendrore
7. ITUC Kongresi:
- PERC nominimet për Sekretarin Gjeneral të ITUC dhe Zyren Ekzekutuese
8. Këshilli i 4te ipërgjithshëm i PERC: struktura, procesi i zhvillimeve të programit,
prioritetet fillestare
9. Zhvillimi i Qëndrueshëm i Objektivit procesi konsultativ në Evropë dhe UN:
TUDCN
10. Pagat në Evropë dhe Azinë Qendrore
11. Të tjera: situata në Kazakhstan, Belarus…
Në këtë Këshill të Përgjithshëm të ITUC/PERC, BSPK-në e përfaqësoi Avni Ajdini, kryetar i
BSPK.
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Aktivitetet vendore
Tryezë e mbajtur me 06 dhjetor, në Prishtinë, Qendra e Konferencave, Orion
Në kuadër të projektit ‘Fuqizimi i Sundimit të Ligjit-Promovimi i të Drejtave të Punëtorëve’
përkrahur nga Olof Palme International Center (OPIC), Qendra për Politika dhe Avokim (QPA)
ka prezantuar një hulumtim lidhur me shkeljet e ligjit të punës. Në tryezë, ku të pranishëm ishin
përfaqësues të disa sindikatave të Kosovës, u theksua se të gjeturat kryesore të hulumtimit janë
që shumica e punëtorëve punojnë pa kontrata pune ose me kontrata me afat të kufizuar, ka
problem me largimin e punëtorëve nga puna, sigurinë në vendin e punës, moskompenzimin e
orëve shtesë, pushimin vjetor, mjekësor dhe atë të lehonisë.
Sa i përket të punësuarve me kontrata pune del se vetëm 29.2% e personave të punësuar kanë
kontratë të përhershmë në punën e tyre kryesore, ndërkohë që 70.8% kanë kontratë të
përkohshme. Megjithë këto masa të ndërmarra nga institucionet për zbatimin e ligjit, numri i
punëtorëve të cilët kanë gjetur vdekjen në vendin e punës dhe të atyre që kanë pësuar lëndime të
rënda trupore mbetet shqetësues. Sipas raportit të Inspektoratit të Punës për muajt Janar-Shtator
2016 dhe të dhënave të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), 33 të punësuar
kanë pësuar lëndime të rënda, ndërsa 6 kanë pësuar me fatalitet. Sipas përfaqësueses së BSPKsë, Dafina Mehaj, numri i rasteve që kanë pësuar lëndime në punë është shumë herë më i madh,
mirëpo punëtorët nuk i raportojnë ato nga frika se të njëjtit mund të largohen nga puna.
Përfaqësuesi i SBASHK, Rrahman Jashari u shpreh se gjendja e punëtorëvë të arsimit është
relativisht e mirë, ku si përparësi përmendi kontratat e punës që fillimisht janë njëvjeçare e pastaj
bëhen të përhershme. Nga ana tjetër përfaqësuesja e Sindikatës së Policisë së Kosovës, Valbona
Kamberi theksoi se problem mbeten pagat e ulta për punonjësit policor duke pasur parasysh
rrezikshmërinë e punës së tyre, mungesën e pensionit invalidor në moshën 55 vjeçare për këta
punonjës etj. Ndërsa përfaqësuesja e sindikatës së KEDS, Afërdita Kaçiu tha se problem kryesor
është largimi nga vendi i punës për punëtorët me kontrata pune, mosnënshkrimi i kontratës së
rregullt për punëtorët që nuk i kanë 10 vjet përvojë pune etj.
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Përfaqësues tjerë të sindikatave dhe të shoqërisë civile shprehën shqetësimet lidhur me pushimin
e lehonisë, ku u kërkua që pushimi të ndahet si leje prindërore e përbashkët për të dy prindërit.
Gjithashtu u kërkua të gjinden modalitete nga qeveria që të mos zvogëlohet pushimi ose leja por
përkundrazi të paguhet edhe 3 mujori i katërt, dhe barra e pagesës të kaloj nga shteti për të
ndihmuar sektorin privat, si dhe njëkohësisht të ruajë vendin e punës për lehonat.

Lansimi i platformës dhe Mirënjohja për Barazi Gjinore
Në lansimin e platformës së www.pengenderhub.org si pjesë e iniciativës “Pro Wo+Man Gender
Resource Hub” e cila financohet nga Olof Palme International Centre dhe implementohet nga
OJQ PEN, nga BSPK morën pjesë Shukrije Rexhepi dhe Dafina Mehaj. Gjatë eventit u diskutua
rëndësia dhe ndikimi i teknologjisë dhe internetit për të adresuar çështjet sociale, me fokus të
veçantë- luftimi i stereotipeve dhe pabarazive gjinore. Panelistë ishin: Nita Luci, ligjëruese në
Fakultetin e Filozofisë të UP-së dhe Hajrulla Çeku, nga organizata jo-qeveritare "EC Ma
Ndryshe". Në fund u bë ndarja e mirënjohjeve për barazi gjinore për sindikatat më të
përkushtuara në integrimin gjinor. Nga BSPK mirënjohja iu dha kryetares së rrejtit të gruas zj.
Shukrije Rexhepit, për bashkëpunim të mirëfillt dhe kontribut të vazhdueshëm mbi integrimin e
perspektivës gjionre në strukturat sindikale.
Me datën 23 dhjetor si vazhdimësi e aktiviteteve të rrjetit të gruas së BSPK, PEN dhe Qendërs
për Politika dhe Avokim – QPA, do të mbahet një tryezë ku do të diskutohet plani ekzistues i
veprimit të Rrjetit të Grave të BSPK, do të bëhet edhe plotësimi dhe ndryshimi i këtij plani sipas
propozimeve të anëtarëve të Rrjetit të Grave si dhe do të krijohet kalendari dhe ndarja e
përgjegjësive për vitin 2017.

BSPK viziton Ferronikelin
Kryetari i BSPK-së z. Ajdini i shoqëruar nga nënkryetarët Atdhe Hykolli dhe Leonora Lokaj
vizituan Sindikatën e Ferronikeli, ku u njoftuan për së afërmi me kushtet e punës së mbi 800
punëtoreve të “Ferronikel”-it.
Fillimisht u pritën nga Kryetari i kësaj sindikate Fehmi Nika, nënkryetari i Sindikatës dhe
njëherit edhe nënkryetari i Këshillit Drejtues të BSPK-së Abedin Haxhiu dhe anëtarë tjerë të
kryesisë së kësaj sindikate.
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Gjithashtu në një takim tjetër përfaqësuesit e BSPK-së takuan edhe Menaxherin e Ferronikel-it z.
Iftach Ben Shlomo, i cili ishte shumë i njoftuar lidhur me sindikatat dhe legjislacionin në fuqi që
mbulon fushën e marrëdhënies së punës. Në këtë takim u bisedua lidhur me gjendjen e
Ferronikelit, punëtoret dhe të drejtat e punëtoreve si dhe implementimin e dispozitave pozitive në
vend që mbulojnë fushën e marrëdhënies së punës.
Ndër të tjera përfaqësuesit e BSPK-së deklaruan së BSPK është me unike se asnjëherë në
mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve dhe se veç brenda këtij viti federatat e BSPK-së ne
përkrahje të kryesindikalistëve kanë organizuar disa greva dhe protesta ku vihet në pah uniteti i
federatave\sindikatave mes vete qoftë të atyre të sektorit publik apo edhe të atyre të sektorit
privat.
Andaj, ne këtë vazhdë BSPK-ja do t’i përkrahë në mënyrë të pakontestuar prapë federatat e veta
në realizmin e qëllimeve sindikale, jo vetëm si kryesindikalistë por edhe përmes
federative\sindikatave tjera simotra që veprojnë brenda BSPK-së, me të vetmin synim që t’i
mbrojmë liritë dhe të drejtat e punëtoreve në nivel vendi pavarësisht sektorëve (publik apo
privat).
Vlen të ceket fakti se brenda kësaj kompanie kishte Njësi të zjarrfikësve, ambulancë dhe mjek
me orar të rregullt pune, tek i cili punëtoret në rastet eventuale të lëndimeve apo sëmundjeve
mund të kuroheshin ose të merrnin ndihmën e parë.
Sipas udhëheqësve sindikal njëra ndër sfidat e këtyre punëtoreve është rrezikshmëria shumë e
madhe që ata i ekspozohen çdo ditë përderisa i kryejnë punët e tyre konform mandatit apo
përshkrimit të punës që kanë, dhe një rrezikshmëri e tillë e këtyre punëtoreve nuk është
evidentuar apo e shkallëzuar që të bëhen pagesat shtesë mbi pagën varësisht nga rreziku i
pozitave të caktuara të punës, pra punëtoret që i ekspozohen shumë rrezikut nuk paguhen për
rrezikshmëri dhe punët specifike që i kryejnë.
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Pas këtyre takimeve në zyret e Sindikatës dhe Menaxherit të Ferronikelit, të pranishmit morën
rrugën për në punishtet e punëtorëve ku u njohën për së afërmi me ambientin dhe kushtet e punës
së këtyre punëtorëve.

BSPK takon përfaqësuesit e Federatës së Sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës
Në vazhdën e përpjekjeve për ta shtrirë sindikalizmin sa më shumë në nivel vendi dhe për t’i
kontribuar realizmit të plan veprimit lidhur me zgjerimin e BSPK-së, nënkryetarët e BSPK-së z.
Atdhe Hykolli dhe znj. Leonora Lokaj patën një takim pune me Federatën e Sindikatës së
Shërbimit Civil të Kosovës, konkretisht me kryetarin Hajrullah Hoxha dhe nënkryetarin e kësaj
sindikate z. Bajram Shala.

Në këtë takim u bisedua mbi aktualitetin e punonjësve të vendit të të dyja sektorëve por me theks
të veçantë për pozitën e shërbyesve civil, draft ligjin e pagave dhe rreth përafrimit të ideve për
sensibilizimin e rolit të sindikatave, bashkëpunimin në të ardhmen si t’i fuqizojmë sindikatat e
profileve të njëjta apo të përafërta dhe fuqizimin e mëtutjeshëm të BSPK-së.
Pas një bisede dhe mirëkuptimi tejet të avancuar, që të dyja palët u dakorduan që ta ndihmojnë
njëra-tjetrën në fuqizimin e rolit të punëtorëve edhe shtrirjen me te madhe të sindikalizmit tek
punonjësit e këtij vendi.
Përfaqësuesit e Federatës së Sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës, u treguan tejet të hapur
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dhe bashkëpunues në të gjitha sferat, gjithmonë në të mirë të punonjësve të këtij vendi dhe
njëherit njoftuan se kanë qenë të gatshëm edhe ne të kaluarën por edhe sot që të jenë pjesë e
BSPK-së.
BSPK falënderon përzemërsisht mysafiret sindikalist, dhe i njoftoj të njëjtit që dyert e BSPK-së
janë të hapura për të gjitha ato organizata sindikale që kanë një organizim të njohur ligjërisht dhe
që i plotësojnë kushtet konform Statutit të BSPK-së dhe dispozitave tjera të aplikueshme në
vend.

BSPK-ja takon kryesindikalistët e Pallatit të Rinisë
Sindikalistët e punëtorëve të Pallatit të Rinisë ishin të pranishëm në Bashkimin e Sindikatave të
Pavarura të Kosovës, ku u pritën nga Kryetari Avni Ajdini dhe Nënkryetarja Leonora Lokaj, në
të cilin takim u diskutua lidhur me gjendjen aktuale të punëtorëve të Pallatit të Rinisë si dhe
shqetësimin e tyre pasi që të njëjtit nga dt. 28.09.2018 kanë hyrë në grevë në shenjë pakënaqësie
për mos marrjen e pagave për muajin gusht.
Sipas kryesindikalistëve të Pallatit të
Rinisë kjo vonesë është bërë për
shkak të kalimit të kompetencave të
Pallatit të Rinisë nga Agjencia
Kosovare e Privatizimit tek Komuna
e Prishtinës. BSPK kërkon nga
organet relevante, në këtë rast nga
AKP-ja dhe Komuna e Prishtinës që
të gjejnë module të pranueshme që t’i
kryejnë obligimeve e ndërsjella në
mënyrë që ky proces të finalizohet
më sukses dhe punëtoret të jenë të mbrojtur sa i përket të drejtave dhe përgjegjësive ndaj tyre.
Andaj, Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës shprehi mbështetjen dhe
gatishmërinë që do të bëjë të pamundurën që përmes kompetencave dhe presionit sindikal tek
organet gjegjëse dhe organet tjera shtetërore që brenda mundësive ligjor të njëjtit t’i kryejnë
obligimet që i kanë ndaj punëtorëve të Pallatit të Rinisë.
BSPK mbështet gjithmonë anëtarësinë e vet në realizmin e qëllimeve dhe kërkesave tjera
sindikale që lidhen me të drejtat e punëtorëve.

BSPK viziton Sindikatën e Punëtorëve të Postës-mbështetë grevën e
punëtorëve
Një delegacion i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, në përbërje për Kryetarit z.
Avni Ajdini, nënkryetares znj. Leonora Lokaj dhe anëtarit të Kryesisë ekzekutive Ymer Ymeri,
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vizituan Sindikatën e Punëtorëve të Postës dhe punëtoret e këtij dikasteri, të cilët kanë hyrë në
grevë dit më parë, për tu njohur me gjerësisht për situatën e krijuar dhe pakënaqësitë e
punëtorëve.
Në këtë takim përfaqësuesit e BSPK-së u priten nga Kryetari i kësaj sindikatë z. Etrit Hoti me
kryesinë dhe kryetaret e degëve.
•
•
•

Kryetari i kësaj sindikatë z. Hoti theksoj se veprimet sindikale nuk do të ndalen derisa t’i
realizojnë kërkesat e tyre si në vijim:
Realizmi i pagave për të gjithë punonjësit e Postës së Kosovës;
Garantimi me shkrim nga menxhmenti, Bordi dhe Qeveria e Kosovës që ekzekutimi i
pagave në muajit e ardhshëm të bëhet brenda afatit ligjor;
Qeveria e Kosovës të kryej urgjentisht obligimet ligjore ndaj postës-rimbursimin e
humbjeve në Shërbimin Universal Postar dhe e njëjta t’i mundësoj postës të marr
shërbimet që iu ka secili operator postar në rajon dhe më gjerë (pensionet dhe skemat e
ndryshme sociale, shpërndarja e faturave për shërbime publike si dhe themelimi i PostBankës.

BSPK-ja shprehi përkrahjen për veprimet e ndërmarra sindikale te ndërmarra nga kjo sindikatë
konformë Ligjit për Organizimin sindikal, me qëllim të mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të
punëtorëve të Postës dhe gjithashtu i njoftoj të njëjtit se do të jenë në mbështetje të tyre edhe në
vijim derisa të realizohen kërkesat e këtyre sindikalistëve.

BSPK viziton SR KEK dhe Kosovën B
Vizite ne Kosova B sektori i prodhimit te energjisë elektrike, pas seminarit për mbrojtje dhe
siguri ne pune te organizuar nga BSPK.
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Përfaqësues të BSPK-së takojnë Kryetarin e Sindikatës së Telekomit
Nënkryetarët e BSPK-së z. Atdhe Hykolli dhe Leonora Lokaj, takojnë kryetarin e Sindikatës së
Telekomit, me të cilin bisedojnë lidhur me gjendjen e punëtoreve te Telekomit si dhe mundësitë
ardhshme për bashkëpunime apo edhe aterrimin e Sindikatës së Telekomit në BSPK.

Përfaqësuesit e BSPK-së në KNSSHP dhe vet Këshilli Nacional për Siguri dhe
Shëndet në Punë vizitoi Korporatën Energjetike të Kosovës
Këshilli Nacional për Siguri dhe Shëndet në punë me dt 24.09.2018 në vazhdën e aktiviteteve të
veta vizitoi kompaninë energjetike KEK.
Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësuesit e BSPK-së që janë pjesë e Këshillit Nacional për
Siguri dhe Shëndet në Punë. Qëllimi i vizitës ishte njoftimi lidhur me gjendjen dhe kushtet e
punës si dhe informimi lidhur me rregulloret dhe masat mbrojtëse që aplikon KEK-u në vendet e
punës.
Takimi i Këshillit Kombëtar për Mbrojtje dhe Siguri në Punë dhe pjesëmarrja e
përfaqësuesve të BSPK-së
Sot, u mbaj mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar për Mbrojtje dhe Siguri në Punë, ku janë
trajtuar çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë dhe shëndetin në punë, por edhe për
aktivitetet e radhës së këtij Këshilli.
Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësuesit e BSPK-së Shukrije Rexhepi-Berani dhe Adem
Llumnica. Anëtarët e Këshillit u pajtuan që kah mesi i dhjetorit të organizohet një tryezë me
palët e ndryshme të interesit për të debatuar, për sigurinë dhe shëndetin në punë, me qëllimin e
vetëm shkëmbimin e ideve dhe përvojave për mbrojtje në punë dhe një siguri sa më efikase në
vendet e punës.
Po ashtu sot, u diskutua edhe për iniciativën Këshillit për hartimin e Strategjisë Nacionale, e cila
do të adresojë në planin afatgjatë çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë.
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Protestat
Pjesëmarrje në protestën lidhur me ndalimin e vdekjeve në vendin e punës
Përfaqësues të BSPK-së marrin pjesë në protestën e organizuar me dt. 09.04.2018, ne Prishtinë
ku u protestua lidhur me ndalimin e vdekjeve në vendin e punës, protestuesit barten në kokë 93
kapele të verdha të forta dhe secila nga këto helmeta pune simbolizonte një jetë të humbur, si
rezultat i ambientit jo të përshtatshëm dhe mungesës së mjeteve të nevojshme për mbrojtje në
punë.
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BSPK-ja në përkrahje të masave sindikale qe sot kanë ndërmarrë punëtoret e
Pallatit të Rinisë
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës ishin të pranishëm në Pallatin e
Rinisë në Prishtinë, në përkrahje të veprimeve sindikale të punëtorëve të atjeshëm, pasi që të
njëjtit sot kanë hyrë në grevë në shenjë pakënaqësie për mos marrjen e pagave për muajin gusht.
Sipas punëtorëve në fjalë kjo vonesë është bërë për shkak të kalimit të kompetencave të Pallatit
të Rinisë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit tek Komuna e Prishtinës dhe si rezultat i
mosgatishmërisë së AKP që t’i kryej obligimet financiare që i ka pasur ndaj punëtorëve. BSPK
kërkon nga organet relevante, në këtë rast nga AKP-ja dhe Komuna e Prishtinës që të gjejnë
module të pranueshme që t’i kryejnë obligimeve e ndërsjella në mënyrë që ky proces të
finalizohet më sukses dhe punëtoret të jenë të mbrojtur sa i përket të drejtave dhe përgjegjësive
ndaj tyre.
Andaj, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës mbështeti masat sindikale që i ndërmorën
punëtorët e Pallatit të Rinisë dhe padyshim që do të jetë përkrahë tyre në hapat e mëtutjeshëm
sindikal për realizmin e të drejtave të punëtoreve.
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BSPK në mbështetje të protestës së sindikalistëve të Postës
Me dt. 13.09.2018, nga ora 11:00, para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës, përkatësisht në
sheshin “I. Rugova” dhe “Skënderbeu” filloi protesta e punëtorëve të Postës.
Kryetari i Sindikatës së punëtorëve të Postës i paraqiti para protestuesve kërkesat si në vijim:
• Qeveria e Kosovës të kryej urgjentisht obligimin ligjor ndaj Postës – rimbursimin e humbjeve
në Shërbimin Universal Postar;
• Qeveria t’i mundësoj Postës të marrë shërbimet që i ka secili operator postar në rajon dhe më
gjerë (pensionet dhe skemat e ndryshme sociale, shpërndarja e faturave për shërbime publike si
dhe themelimi i Post-Bankës);
• Realizimi i pagave për të gjithë punonjësit e Postës së Kosovës.
Fjalim mbështetëse para protestuesve mbajti edhe Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të
Kosovës, i cili kërkoi nga protestuesit që të jenë unik dhe bashkërisht të këmbëngulin në
realizmin e kërkesave të tyre, duke u bërë me dije se do ta kenë edhe mbështetjen e mbi 50-të
mijë anëtarëve të BSPK-së dhe 27-të mijë anëtarëve të SBASHK-ut si federata me e madhe
sindikale në vend.
Fjalim tjetër gjithashtu solidarizues më sindikalistët e postës, para protestuesve mbajti edhe
Kryetari i SBASHK-ut, i cili pasi që përshëndeti të pranishmit, u bëri me dijë mbështetjen e
SBASHK-ut dhe njëherit theksoj se pakënaqësitë e shfaqura së fundi qoftë në sektorin e arsimit,
në KEDS, tek punëtorëve të Postës dhe pakënaqësitë tjera na bëjnë që të jemi të bashkuar dhe
ndoshta bashkërisht të mendojmë ndonjë veprim sindikal si formë presioni për realizimin e
kërkesave të punëtorëve të vendit.

BSPK përkrahë protestën e ish punëtorëve “IMN Kosova” të cilët protestuan
për mos dhënien e 20% nga Komunën e Prishtinës
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Në përkrahje të këtyre protestave BSPK
pret ne takim punëtoret e “IMN
Kosova”, lëshon komunikatë për media
dhe njëherit i dërgon shkresë edhe
Kryetarit të Komunës z. Ahmeti, ku i
thekson arsyet e protestës së punëtoreve
të “IMN Kosova” si dhe i kërkon të
njëjtit që t’i kryej obligimet e veta ndaj
këtyre punëtorëve.

BSPK dhe federatat tjera sindikale mbështesin grevën e sindikalisteve të
KEDS-it
Me dt.19.19.2018 punëtorët e KEDS-it kanë nisur grevën, si veprim sindikal përmes së cilës
shprehen pakënaqësitë e sindikalistëve dhe punëtorëve të KEDS-it, lidhur me trajtimin jo të mirë
që po u bëhet këtyre punëtorëve rreth pagave jo të dinjitetshme, mos implementimmit te pagesës
për përvojën e punës, diskriminimit ne paga si rezultat i mos nivelizimit te pagave dhe shkelje
tjera të të drejtave të punëtorëve që po ju ndodhin punonjësve të kësaj kompanie.

Kryetari i kësaj sindikate Hysni Gashi, ka thënë se situata në KEDS është mjaft e rëndë, sepse
është duke u bërë një nëpërkëmbje e punëtorëve në këtë kompani. Ai shtoi se kërkesat e
punëtorëve në javët e para të muajit gusht kur u mbajtën grevat një orëshe në çdo distrikt – ishin
paralajmëruese, që nëse nuk ndryshojnë gjërat dhe nëse nuk plotësohen kërkesat e punëtorëve,
do të jenë të detyruar të shkojmë në greva të përgjithshme. Ne kemi vendosë që edhe një herë të
apelojmë tek institucionet shtetërore dhe ZRrE-ja të ketë më shumë kujdes me çështjen e
punëtorëve të KEDS-it, ne te kundërtën do te ndërmarrim veprime edhe me radikale për
realizimin e kërkesave te punëtorëve te KEDS-it”, tha Gashi.
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Kryetari i BSPK-së, Avni Ajdini, ka theksuar se përmes kësaj greve po i shprehin pakënaqësitë
punëtorët e KEDS-it lidhur me mosrealizimin e kërkesave të tyre rreth rritjes së pagave dhe të
drejtave tjera që parashihen me Ligjin e Punës dhe Kontratën kolektive, të cilat të drejta
punonjësve të KEDS-it po u cenohen çdo ditë nga punëdhënësi i tyre. Ai nder te tjera ka theksuar
faktin se puna e sindikalisteve gjithmonë ka qenë një lufte e vazhdueshme për realizmin e
qëllimeve sindikale, andaj nëse ju si sindikalistë jeni unik dhe të bashkuar në qëllimet tuaja do të
jeni gjithmonë me të fortë dhe të pa thyeshëm në realizmin e kërkesave për të drejtat tuaja si
punëtor. Gjithashtu z. Ajdini i beri apel qeveritarëve që të reflektojnë ne zgjedhjen e problemeve
te sindikalistëve në të kundërtën Qeverisë i duhet të përballet me veprime edhe me rigoroze
sindikale të ndërmarra nga punëtoret dhe sindikalistët e mbarë vendit.
Fjalë rasti dhe solidarizimi me sindikatën e ElektroKosovës, përpara grevistëve dhe punonjësve
të KEDS-it mbajti edhe nënkryetarja e BSPK-së znj. Leonora Lokaj, kryetari i SBASHK-ut z.
Rrahman Jashari dhe Nënkryetari i SR KEK-ut z. Nexhat Llumnica.
BSPK me e bashkuar se kurrë me parë, ne luftën për realizmin e të drejtave të punëtorëve në
nivel vendi!

BSPK në përkrahje të protestës së SBASHK
Udhëheqësit sindikal të Çerdheve, Shkollave fillore, Shkollave te mesme, Universitetit dhe
Kulturës protestuan për paga të dinjitetshme ne ligjin e pagave te shërbyesve publik qe pritet te
miratohet nga Parlamenti i Kosovës dhe kërkuan dialog gjithëpërfshirës social në arsim para
ndërtesës së Qeverisë së Kosovës. Protestuesit me moton "Duam vend meritor në ligjin e
pagave" duke brohoritur parullat qe mbanin ne duar "Kryeministër ktheje ligjin e pagave për
korrigjim","Ministër punonjësit e arsimit e kulturës duan trajtim meritor ","Kryeministër ne jemi
zëri i 27.000 punëtorëve të arsimit e kulturës - dëgjoje këtë zë","Deputetë mos lejoni të mbyllën
shkollat ","Ju nuk do të ishit pa ne","Kryeministër dhe ju ministra mendoni për mësuesit tuaj”etj.
Fjalë rasti para protestuesve mbajti edhe Kryetari i BSPK-së z. Avni Ajdini.
Te pranishëm për mbështetje ne protestën e SBASHK-ut ishin përveç përfaqësuesve të BSPK-së
ishin edhe udhëheqës dhe përfaqësues të Sindikatave tjera.
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BSPK në përkrahje të protestës së zjarrfikësve
Nënkryetarja e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Leonora Lokaj, para mediave
tha se BSPK-ja i përkrahë kërkesat e zjarrfikësve dhe i bëri apel Qeverisë që të marr masa
konkrete për t’u krijuar kushte këtyre punëtorëve.
Gjithashtu BSPK-ja përkrahi edhe kërkesat e parashtruara nga zjarrefikesit ne protestën që
organizuan para Qeverisë.
Kërkesat e tyre e këtyre punëtorëve ishin:
•
•
•
•

Të rregullohet statusi juridik;
Të definohen kompetencat menagjuese;
Të shqyrtohet ligji i pagave, për pozitën dhe koeficientet e zjarrfikësve;
Të sigurohet vija buxhetore;
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•
•
•
•
•
•
•

Të përmirësohen kushtet e punës, të sigurohen rroba mbrojtëse, pajisje dhe mjete pune;
Të kompensohen ndërrime e natës , festat shtetërore dhe orët jashtë orarit;
Pagat e zjarrfikësve të nivelizohen me shërbimet tjera emergjente;
Të bëhet gradimi sipas funksionit;
Të sigurohet shujta e ngrohtë;
Të ngjitet koeficienti, të harmonizohen pagat në nivel të komunave;
Të bëhen kompensime mjekësore për lëndime në punë.

BSPK-ja në përkrahje të protestës së minatorëve të Trepçës
Sot, para ndërtesës së Qeverisë marshuan Minatorët e Trepçës, të cilët protestuan për mos futjen
e kërkesave të Sindikatës së Pavarur të Trepçës në draft Statutin e hartuar për Trepçën.
Protestuesi shprehen indinjatën ndaj Qeverisë dhe Bordit të Trepçës, të cilët nuk i ka marrë
parasysh kërkesat e minatorëve për t’i involvuar në draft Statutin për Trepçën si dhe njoftuan se
protesta do të vazhdoj prapë derisa Qeveria të reflekton duke miratuar kërkesat e minatorëve.
Minatorët kërkuan pensione të veçanta me lartësi 70% të pagës, që mosha e pensionimit të jetë
50-55 vjeç, ngase si rezultat i punës së rënde dhe kushteve të vështira për një vit kanë vdekur 26
minatorë pa arritur moshën mandatore të pensionit, shkaktare e së cilave vdekje dyshohen të
kenë qenë kushtet dhe puna e vështirë. Si kërkesa tjera të minatorëve ishte edhe njohja e stazhit
te benificuar, pensioneve invalidore, pensioneve familjar, njohja e stazhit të punës për vitet e
’89-’90, sigurimeve shëndetësore etj.
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BSPK mbështetë grevën e paralajmëruar nga FSPE lidhur me të drejtat e
punëtoreve të KEDS-it
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, në mbledhjen e mbajtur të Kryesisë Ekzekutive,
diskutoj mbi gjendjen aktuale të punëtoreve, po edhe për pakënaqësitë tek punëtoret e KEDS-it
dhe grevën e mbajtur me dt. 11.09.2018 të Sindikatës së ElektroKosovës – FSPE, te cilën hap
sindikal BSPK e përkrahu edhe me komunikata te ndryshme mediale por edhe gjatë negocimit
më përfaqësues të ndryshëm dhe ML.

BSPK ne mbështetje të KEDS-it
Me dt.07.08.2018 një delegacion i FSPE-së i kryesuar nga kryetari i kësaj sindikate z.Hysni
Gashi dhe të përkrahur edhe nga Nënkryetarja e BSPK-së znj. Leonora Lokaj, ishim në Kuvend
të Kosovës ku u takuan me kryetaren e Komisionit për Zhvillim Ekonomik znj. Sala Berisha dhe
biseduan në lidhje me gjendjen e punëtorëve të KEDS-it dhe kërkesat e kësaj sindikate që të mos
zvogëlohen shpenzimet operative për pagat e punëtorëve, respektivisht kërkuan rritjen e tyre!
Në këtë takim deputetja Sala Berisha u njoftua detajisht nga përfaqësuesit e FSPE-së me
aktualitetin e punonjësve dhe shkeljet drastike të të drejtave që u janë bërë këtyre punëtorëve nga
udhëheqësit e KEDS-it.
Edhe Nënkryetarja e BSPK-së znj. Lokaj e njoftoj deputeten Sala Berisha mbi qëndrimin e
BSPK-së, përkrahjen e pa rezervë të Kryesisë dhe udhëheqësise së BSPK-së sa i përket
kërkesave të FSPE-së dhe veprimeve sindikale që kjo sindikatë ka paralajmëruar t’i ndërmerr për
realizmin e qëllimeve të veta sindikale, gjithmonë për avancimin e të drejtave të punëtorëve.

BSPK dhe FES nisin aktivitetin lidhur me “Dialogun Social ne nivel lokal
Dialogu social në nivel lokal në interes të zhvillimit të industrisë së tekstilit
BSPK në bashkëpunim me Friedrich Ebert Stiftung-FES dhe Asociacionin e Kosovës për
Marketing dhe Industrinë e Tekstilit- KAMA, sot mbajti një tryezë në Prizren më temën: Dialogu
social në nivel lokal në interes të zhvillimit të industrisë së tekstilit”.
Ky aktivitet është vazhdë e aktiviteteve të tilla të zhvilluara kohë më parë në Gjakovë dhe ka për
qëllim sensibilizimin e çështjes së dialogut dhe zhvillimin e këtij dialogu në nivel lokal dhe
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sektorial. Aktualisht në vendin tonë është duke u zhvilluar dialogu social në nivel kombëtarë dhe
si i tillë është i rregulluar edhe me dispozitat e aplikueshme në vend, mirëpo kemi ngecja të këtij
dialogu sa i përket zhvillimit në nivel lokal dhe atë sektorial si dhe kemi një dialog social
pothuajse inegzistent në sektorin privat.
Andaj, për ta ngritur si çështje zhvillimin e dialogut në këtë komunë si pikë fillestare është
organizuar kjo tryezë ku morën pjesë përfaqësues të punëdhënëseve, konkretisht përfaqësues të
Odes Ekonomike të Kosovës, përfaqësues të Institutit të Kosovës për Qeverisje Lokale si dhe
përfaqësues të bizneseve.
Nënkryetarja e BSPK Leonora Lokaj, fillimisht beri një elaborim të zhvillimit të dialogut social
në nivel vendi, theksoj rendësin e funksionimit të KES-it, organizmin sindikal në vend, citoj
rolin e shtrirjes së sindikatave në nivel lokal si dhe rëndësinë e tyre në politikbërjen e
përgjithshme në ngritjen e dinjitetit të punëtoreve dhe avancimin e të drejtave të tyre. Në këtë
fjalim u potencua fakti se sa më shumë që afirmohen të drejtat e punëtoreve, implementohen
dispozitat që rregullojnë fushën e marrëdhënies së punës, do të kemi punëtorë me profesional
brenda kompanive-bizneseve të ndryshme dhe aq me shumë do të kemi punëtorë stabil për
tregun e punës, sepse duke krijuar ambient të shendosh dhe stabilitet të punëtoreve do të krijojmë
vetëbesim, punë me të suksesshme dhe njëherit do të krijojmë edhe bindjen tek punëtoret se
kompanitë tona krijojnë kushte që ata të mbeten edhe me tejë pjesë e këtyre kompanive dhe të
mos kërkojnë punë në vendet tjera, fenomen ky që tash së fundi është duke ecur me përmasa të
mëdha.
Është e dhimbshme që një biznes të investoj në kualifikimet apo ngritjen e profesionalizmit të
punëtoreve në një lami të caktuar dhe si rezultat i mos sigurisë në kontrata apo edhe shkeljeve
tjera evidente të detyrohen ta lëshojnë punën. Kjo është humbje e dy anshme qoftë e bizneseve
por edhe e punëtorëve dhe zhvillimi i një dialogu social ne nivele lokale apo kompanie është
nevojë imediate për të krijuar një ambient punë me të mirë për punëtoret dhe pse jo, për të
ndikuar në të gjitha politikat shtetërore që kanë të bëjnë me marrëdhënien e punës duke filluar
nga lidhja e një marrëdhënie pune, krijimi i kushteve të sigurta dhe të shëndetshme në punë e
deri të përfundimi i punësimit.
Ndër të tjera në këtë tryezë me te pranishmit u bisedua edhe për sfidat e sektorit te tekstilit,
procedurat burokratike te administratës shtetërore në dëm të bizneseve, rëndësinë e shtrirjes së
sindikatave në këtë sektor, sfidat, përparësitë, mundësitë ligjore dhe përkrahja që po mundohet ta
jepë BSPK për organizimin e sindikatave në sektorin privat.
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BSPK dhe FES nisin aktivitetin lidhur me “Dialogun Social ne nivel lokal”
në Gjakovë
BSPK në bashkëpunim me FES dhe KAMA, sot prapë mbajti takim me punëtorët e industrisë së
tekstilit në Gjakovë. Pjesë e këtij aktivitetit ishte vizita në kompanitë “Creative” dhe "Intertex
Kosova" ku për së afërmi u njoftuam me kushtet e punës së punëtorëve në këto kompani.
Ndër të tjera me punëtorët u bisedua edhe për rëndësinë e shtrirjes së sindikatave në këtë sektor,
sfidat, përparësitë, mundësitë ligjore dhe përkrahja që po mundohet ta jep BSPK për organizimin
e sindikatave në sektorin privat.
Pasi që Gjakova ishte vendi ku edhe filluan celulat e para të sindikatave edhe në kohërat shumë
të vështira dhe si vend që ka qenë me rëndësi të madhe për mbarë ekonominë e vendit, u nis
rrugëtimi intensiv për t'i formalizuar dhe zgjeruar lëvizjet sindikale të sektorit privat dhe pse jo
për t'i bërë model edhe për kompanitë dhe komunat tjera.
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BSPK viziton bizneset private në Gjakovë në vazhdën e përpjekjeve për
shtrirjen e dialogut social në nivel lokal
Në kuadër të aktivitetit lidhur me temën: "Dialogu social në nivel lokal", Nënkryetarja e BSPKsë viziton kompaninë INTERTEX ku për së afërmi u njoftuam me linjat e prodhimit si dhe
kushtet e punës së punëtorëve në këtë kompani.

BSPK në tryezë punë në Gjakovë lidhur me dialogun social ne nivel lokal
Nënkryetarja e BSPK-së me dt. 14.05.2018 ishte ,e pranishme në takim me përfaqësuesit e
industrisë së tekstilit, Odës Ekonomike të Gjakovës dhe shoqërisë civile në këtë komunë, ku u
trajtua tema: " Dialogu social në nivel lokal".

Sfidat dhe Objektivat e BSPK në vijim:
•

Finalizimi i kontratës kolektive, e cila është e një rëndësie të veçantë për punonjësit e
vendit;

•

Finalizimi dhe implementimi i pagës minimale sipas dakordimit të partnerëve social në
KES, në vlerën prej 250 Euro;

•

Forcimin e sindikatave, shtrirjen e dialogut social në nivel lokal si dhe shtrirjen e
sindikalizmit sa më shumë si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik.

Aktivitetet e Rrjetit të Gruas
Tryezat me PEN-in
• Kontratat me kohë të caktuar, 01.03.2018;
• Marshi protestues, marshojmë nuk festojmë, me 08.03.2018;
• Tryeza për mbështetje konventës së ILO,, Stop dhunës ndaj në vendin e punës në baza
gjinore”, në të cilën morën pjesë përfaqësues nga shoqëria civile si QPA; PEN; Qendra
për Studime gjinore etj.
• Punëtoria me D4D Rreth pushumit të Lehonisë, 19.09.2018
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ORGANIZIME TË TRYEZAVE DHE KONFERENCAVE
Tryezat e organizuara nga BSPK
BSPK ka organizuar një tryezë të rrumbullakët në 08.10.2018 në Prishtinë, për rastin e punës së
mirë të punës.
Pagat e ligjit, orët e gjata pune, pa pushime të sëmurë, pa pushime, pa sigurim social, këto janë
disa nga faktet që punëtorët e Kosovës, shumica në sektorin privat janë ende duke u përballur me
jetën e përditshme të punës. Kjo nuk është e mirë dhe këto çështje duhet të ndryshojnë për më të
mirën e punëtorëve.

Seminari i organizuar nga BSPK me KEK, FSPE dhe me gazetarinë hulumtuese
Më 30 korrik 2018 ne Kosova B, u zhvillua Seminar për Mbrojtje dhe Siguri ne Pune, ne kuadër
te projektit te BE-se “Ngritja e njohurive dhe bashkëpunimit për mbrojtje dhe siguri ne pune
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përmes gazetarisë hulumtuese” 30 korrik 2018 ne Kosova B, 50 pjesëmarrës nga SR KEK dhe
FSPE, ekspert vendor dhe nga jashtë, sindikatat UNIA nga Zvicrra z. Hilmi Gashi dhe Osman
Osmani, Inspektorati i punës dhe TV Syri nga Gjakova.

BSPK organizon tryezë punë ku shtjellohet tema e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë
BSPK organizon tryeza pune lidhur me temën për përmirësimin e shëndetit dhe sigurisë në
punës ku mori pjesë përfaqësuesja e ITUC për Ballkanin Znj. Enisa Salimovic, përfaqësues nga
MPMS dhe Inspektoratit të punës, sindikalist dhe përfaqësues të shoqërisë civile ku edhe u
trajtua çështja e sigurisë she shëndetit në punë.

Konference e seksionit të grave sindikaliste te policise se Kosoves “Te drejtat
dhe pozita e femrave te punesuara ne polici dhe mbrotja e te drejtave te tyre
ne pune”20 tetor 2018, në Hotel “Afa” në Prishtinë
BSPK merr pjesë ne Konferencën e seksionit te femrave te sindikatave te Policisë se Kosovës
“Te drejtat dhe pozita e femrave te punësuara ne polici dhe mbretja e te drejtave te tyre ne pune”
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BSPK merr pjesë në tryezën e diskutimit ku u shtjellua tema “Gjendja e
Shëndetit dhe Sigurisë në Punë”
BSPK merr pjesë në tryezën e diskutimit ku u shtjellua tema “Gjendja e Shëndetit dhe Sigurisë
në Punë”, e organizuar në kuadër të Iniciativës Regjionale për Përmirësimin e Sigurisë dhe
Shëndetit në Punë në Ballkanin Perëndimor, PEN - Peer Educators Netëork dhe Qendra për
Politika dhe Avokim. Paneli i përbërë nga Zv. Ministri i Punës dhe Udhëheqësi i Këshillit
Kombëtar për Shëndet dhe Siguri në Punë - Çerkin Dukolli, Kryeinspektori i Punës - Basri
Ibrahimi, Kryetari i BSPK-së – Avni Ajdini dhe përfaqësuesi i Odës Ekonomike të Kosovës Besim Mustafa, fillimisht patën nga një fjalë hyrëse lidhur me temën.

Me këtë rast Kryetari i BSPK-së Avni Ajdini, tha se shëndeti dhe siguria në punë, është një
çështje shumë e rëndësishme të cilës duhet dhënë prioritet secili nga akterët relevant, ngase
aksidentet në punë veç janë përshkallëzuar dhe shendit e siguria e punëtorëve çdo ditë po
rrezikohet në vendpunimet tona sidomos në disa profile të caktuara të punëve si në ndërtimtari,
energjetikë etj. Andaj është koha që të bëjmë politika sa më reale dhe ndërmarrim masa konkrete
që t’i vetëdijesojmë si punëdhënësit ashtu dhe punëtoret lidhur me këtë problematik dhe njëherit
të jemi sa më të vëmendshëm në mbikëqyrjen e implementimit të normave ligjore që mbulojnë
këtë fushë.
39

Nga Zv.Ministri- Çerkin Dukolli, të pranishmit u njoftuan se Këshilli Nacional për Siguri dhe
Shëndet është duke hartuar dhe miratuar planin e punës të veprimit dyvjeçar të Këshillit 2018 –
2019, ku do të parashihen objektivat dhe aktivitetet e caktuara në funksion të ngritjes së nivelit të
sigurisë dhe shëndetit në punë. Gjithashtu KNSSHP është duke shqyrtuar çështjen e sëmundjeve
profesionale që mund të fitohen si pasojë e vendit të punës, dhe i ka rekomanduar Ministrisë së
Shëndetësisë që të hartojë regjistrin e këtyre sëmundjeve e cila listë së së shpejti presim të
finalizohet. Në tryezë ishin të pranishëm edhe përfaqësues/e të organizatave partnere nga
Shqipëria dhe Serbia, me ç`rast edhe ndanë me të tjerët informata dhe statistika nga shtetet e tyre
dhe hapën një diskutim me fokus tek shkëmbimi i praktikave të mira mes shteteve të Ballkanit
Perëndimor.
Në këtë tryezë u raportua se për këta nëntë muaj të këtij viti kemi 18 raste më fatalitet.
Nga këto 2 vdekje natyrore dhe 78 lëndime.
Konkluzionet e dala nga kjo tryezë ishin:

• Gjendja e sigurisë së punëtoreve në vendet e punës nuk është e mirë;
• Organizmi dhe fuqizimi i sindikatave edhe në sektorin privat;
• Edukimi i punëdhënësve dhe formimi i këshillave brenda organizatave për sigurinë dhe
shëndetin në punë;
• Duhet të kemi një bashkëpunim më të ngjeshur rajonal për shkëmbimin e përvojave etj.

BSPK mori pjesë në punëtorinë e organizuar nga Instituti Demokratik për
Zhvillim më temën ,,Dialogu Social për Fuqizim”
E veçanta e tryezës ishte organizimi i punëtorisë në formën World cafe si dhe pjesëmarrja e një
numrin të madh të të interesuarve. Pjesëmarrës ishin përfaqësues të Sindikatave, nga MPMS, nga
OEK, OJQ dhe një numër i madh i të rinjve. Fokusimi i punëtorisë ishte integrimi dhe
arsyeshmëria e përfshirjes së grave dhe të rinjve në organizimin sindikal dhe në dialogun social
në të gjitha nivelet.

Pjesëmarrje në Manifestimin e SBASHK-ut me rastin e “7 Marsit”
Nënkryetare e BSPK-së znj. Leonora Lokaj merr pjesë në manifestimin madhështorë të
organizuar nga SBASHK-u, me rastin e festës së “7 MARSIT-DITËS SË MESUESIT“, me
c’rast mbanë edhe një fjalim rasti.
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BSPK merr pjesë në manifestimin e Sindikatës së Trepçës me rastin e 28-të
vjetorit të grevës së minatorëve
Nënkryetares së BSPK-së, ishte në mesin e të ftuarve për ta kujtuar 20 shkurtin e vitit 1989, për
ta kujtuar historinë e lavdishme që bënë Luanët e nëntokës-Minatorët e Stan Tergut të
Mitrovicës. Në këtë rast e njëjta mbajti një fjalim rasti. Pastaj ishte pjesë e takimit të Sindikatës
së Trepçës me përfaqësuesit e BSPSH-së të kryesuar nga kryetari Gëzim Kalaja.

Protesta e 1 Majit, BSPK 2018
Motoja: QEVERI BOLL MOOO! ZBATO LIGJIN!
Le të PROTESTOJMË e jo të FESTOJMË!
Punëtorët dhe punëtoret në Kosovë përballen në baza ditore me padrejtësi dhe mos zbatim të
ligjit, andaj është koha që të gjithë së bashku të ngrisim zërin në Ditën Ndërkombëtare të Punës –
1 Maj.
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës u bënë thirrje të gjithë atyre që përballen me
mohim të së drejtës për punë, mohim për pagë të dinjitetshme, siguri dhe shëndet në punë – t‘i
bashkohen protestës gjatë Ditës Ndërkombëtare të Punës – 1 Maj.
Protesta do të filloj në orën 11:00 tek Sheshi “Zahir Pajaziti” për të vazhduar drejt Teatrit
Kombëtar, tek ndërtesa e Qeverisë së Kosovës.
Brenda eventit:
Në shumë vende të botës, Dita Ndërkombëtare e Punës – 1 Maji, shënohet me protesta dhe
ngritje të zërit për të drejtat e punëtorëve/eve. Edhe në Kosovë duhet të veprojmë njësoj.
Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut përcakton të drejtat themelore të njeriut dhe
rrjedhimisht të drejtat për punë:
“Çdo njeri ka të drejtë për punë, të zgjedhë lirisht profesionin, të ketë kushte të favorshme pune
dhe të jetë i/e mbrojtur nga papunësia”
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“Çdo njeri, pa kurrfarë diskriminimi, ka të drejtë që për punë të njejtë të marr rrogë të njejtë.
Gjithkush që punon ka të drejtën për shpërblim të drejtë dhe të favorshëm, në mënyrë që t’i
sigurojë atij/asaj dhe familjes së tij/saj një jetë që i përgjigjet dinjitetit njerëzor dhe në qoftë se do
të jetë e nevojshme, ky shpërblim të plotësohet edhe me mjete të tjera të sigurimit shoqëror"
Qytetarët në Kosovë përballen me përqindje tejet të lartë papunësie dhe në të njejtën kohë
punëtorët me shkelje të të drejtave, diskriminim në pagë, mungesë të sigurisë dhe shëndetit në
punë dhe mos zbatim të ligjeve në përgjithësi. Shumë punëtor/e punojnë pa kontrata pune, me
orare të stërzgjatura dhe me pamundësi pushimi vjetor apo në festa të caktuara, shumë punëtor e
punëtore lëndohen apo vdesin në vendin e punës dhe askush nuk merr përgjegjësi, shumë
punëtore diskriminohen nga pushimi I lehonisë e shumë e shumë padrejtësi të tjera.
Një realitet i tillë duhet ndryshuar! Qeveri boll mo! Zbato ligjet për të gjithë pa dallim sektori
publik e privat dhe gjinie;
•
•
•
•
•
•

Zbato kontratën kolektive
Garanto siguri dhe shëndet në punë
Njih përvojën e punës për vitet ‘90-‘99
Apliko sigurimin shëndetësor
Aprovo pagën minimale
Siguro punë dhe jetë të dinjitetshme

Numri sa më i madh i protestueve e bënë edhe thirrjen drejt Qeverisë më të fuqishme!
Bashkohu edhe TI!
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Sfidat ndërkombëtare të BSPK në vijim:
-

Takim me përfaqësues të Qendrës së Solidaritetit të Sindikatave Amerikane AFL-CIO, të
cilët do ta vizitojnë BSPK me 28-29 tetor 2018. Qendra e Solidaritetit ka funksionuar në
Kosovë para shumë viteve (në periudhën e pasluftës) për një vit, ku ka ndihmu BSPK me
projekte dhe ekspertiza të ndryshme. Mandej për arsye që nuk i dimë kjo qendër është
shpërngulur në Serbi, Beograd dhe verpon atje që nga ajo kohë. Tani kanë shpreh
interesim që prap të fillojnë bashkëpunimin me sindikatat e Kosovës, andaj gjatë vizitës
së tyre në Kosovë duhet t’iu bëhet një pritje e denjë nga BSPK dhe degët e saj.

-

Anëtarësimi i BSPK në ETUC – Konfederata e Sindikatave Evropaine, negociatat në mes
të BSPK dhe ETUC kanë fillu para disa viteve por meqenëse BSPK ka qenë e ndarë dhe
shumë degë sindikale kanë vepru jashtë BSPK, ETUC është tërhjek nga Kosova. Por tani
meqenëse janë bërë ndryshimet e duhura që nga Kongresi i mbajtur vitin a kaluar, dhe në
BSPK janë kthyer pothuajse të gjitha degët sindikale tani ETUC ka shpreh gatishmëri që
të vijë në Kosovë dhe të takojë BSPK me degët e saj për një ri negocijim të mundshëm.

-

Kongresi i 4-të i ITUC në Kopenhagë- Danimarkë me 2-5 dhjetor 2018 me moton:
“Change the rules” – BSPK-ja ka marrë pjesë në të gjitha Kongreset e ITUC deri më tani
dhe do të marrë pjesë edhe në këtë Kongres madhështor ku marrin pjesë mijëra delegat
nga e gjith bota. Për pozitën e sekretares së përgjithshme janë dy kandidate, australianja
Sharan Burrow dhe italiania Susana Camusso e cila është sekretare e përgjithshme e
sindikatës italiane CGIL. BSPK e ka mbështet kandidaturën e australianes zj. Sharan
Burrow pasiqë në të dy mandatet e saj si sekretare e përgjithshme e ITUC e ka përkrahur
mjaft BSPK në reformat e saj.
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