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Këshilli Drejtues i SBASHK-ut ka mbajtur takimin radhës

Zhgënjyes qëndrimi i Qeverisë ndaj dialogut me
sindikatat

Takim me Drejtorin
ekzekutiv të Asociacionit të
Komunave të Kosovës
Bashkëbisedë për
shqetësimet e shumta të
punëtorëve arsimor
Në kuadër të komunikimit e
bashkëpunimit ...(faqe 7)

Bisedë me kryetarin e
Kuvendit të Sindikatës së
Arsimit Parauniversitar të
Klinës
Elezaj- Sindikata jonë
është shembull i mirë i
angazhimit dhe arritjeve

Në të njëjtën ditë që është mbajtur takimi i jashtëzakonshëm i Kryesisë
ekzekutive të BSPK-së, është mbajtur në ambientet e shkollës “Dardania”
takimi i radhës i Këshillit Drejtues të SBASHK-ut .Kryetari i SBASHK-ut
Rrahman Jasharaj në hapje të këtij takimi ka falënderuar pjesëmarrësit, të
cilët, edhe pse në kohë të pushimit, kanë ardhur në këtë takim për të dhënë
kontributin e tyre për analizën e situatës aktuale dhe për të marrë vendime
lidhur me angazhimet dhe veprimet e radhës. Pas kësaj kryetari…(faqe 4)
Konferenca speciale e Unionit të Sindikatave të Arsimit të
Evropës
Përkrahje për angazhimet e SBASHK-ut në shërbim të
anëtarësisë

Kryesia e SBASHK-ut kishte
…(faqe 3)

Takim i jashtëzakonshëm i Kryesisë Ekzekutive të
BSPK-së
Unitet i plotë i sindikatave për veprime sindikale

E zhgënjyer nga fakti se Qeveria …(faqe 5)

Unioni i Sindikatave të Arsimit të Evropës …(faqe 6)
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Editorial
Sindikatat do të tregojnë se zëri tyre nuk mund të
heshtet

Viti i kaluar mësimor u përmbyll me
sukses në radhë të parë falë
përkushtimit të kolegeve e kolegëve
tanë kudo në Kosovë. Ata treguan se
janë të gatshëm që me përpjekje
sublime të tejkalojnë e të mposhtin
vështirësitë në shërbim të misionit të
tyre sublim për arsimimin
dhe
edukimin e brezave. Këtë përkushtim
nuk ua vlerësoi as edhe një ditë
Qeveria sepse nuk iu përgjigj
kërkesave të tyre që me dialog e
takime të debatohet për problemet e
kërkesat legjitime dhe që të ofrohen
zgjidhje të pranueshme.
Qeveria Kurti nuk ndjeu obligim as
pas gjithë atyre shkresave të BSPK-së
e të SBASHK-ut për dialog e as pas
gjithë atyre veprimeve sindikale.
Kurti dhe Qeveria që drejton ai
tregon se nuk qanë kokën për
dialogun me përfaqësuesit
e të
punësuarve në sektorin publik dhe
prandaj edhe do të përballet me gjithë
mllefin e tyre dhe para shtatorit do të
dëgjohet zëri
plot mllef i të
punësuarve në sektorin publik e që
janë shërbëtorë të qytetarëve
të
Kosovës, secili në mënyrën e vet, e
këta janë punëtorët e arsimit, të
shëndetësisë,
administratës,
doganave, policisë, zjarrfikësit.
Kërkesat
e
vazhdueshme
të
SBASHK-ut dhe sindikatave tjera që

të kenë dialog me Qeverinë u mohua
nga Kurti. Qeveria mohoi edhe
angazhimin e sindikatave për dialog
përmes ndërmjetësuesit ligjor dhe kur
të nis greva e përgjithshme Qeveria
do të jep sinjal te mbrojtësit
facebook-ist dhe ata do të sulen me
sharje e fyerje kundër SBASHK-ut e
sindikatave tjera duke harrur se duke
sharë e fyer pa një fije turpi
udhëheqësit sindikalë, po shajnë
gjithë
punëtorët
e
arsimit,
shëndetësisë, shërbyesit publikë,
policinë, doganat, zjarrfikësit e të
punësuarit tjerë. Neve këto nuk do të
na bëjnë përshtypje dhe do të
tregojmë se kush jemi.
I kujtojmë atyre që janë të prirë për
të sharë e ofenduar se ne sindikatat e
sindikalistët
kemi bërë gjithë
angazhimet për dialog. Kemi dërguar
letra me lutje edhe Presidentes e
Kryeparlamentarit
për
të
ndërmjetësuar që të ketë dialog. Kemi
dërguar
dhjetëra
herë
letra
Kryeministrit, Ministrit Murati e
pastaj edhe gjithë deputetëve që të
ndërmjetësojnë për të pasur dialog
dhe deri tani nuk ndodhi as edhe një
reflektim. Parlamenti e Qeveria le të
shkojnë në pushim, por ta dinë se nga
ajo që nuk bëri Qeveria Kurti, as
Presidentja, as Kryeparlamentari, e
kanë dërguar arsimin e tërë sektorët
tjerë në hapin e fundit, e që nuk e
deshën, pra në grevë të përgjithshme.
Qeveria nuk qau kokën as edhe një
herë ndaj kërkesave tona për takime e
për zgjidhje me dialog të kërkesave
legjitime dhe prandaj ne duhet dhe do
të tregojmë se jemi dhe kush jemi.
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Për çdo pyetje, sugjerim apo
informata shtesë , mund të
vizitoni ueb-faqen tonë:

www.sbashk-rks.org
Mos hezitoni të na jepni
sygjerime për përfshirjen edhe
të ndonji rubrike në interes të
anëtarësisë në gazeten e juaj
elektonike Arsimi sot.

Që SBAShK-u të jetë gjithnjë
në shërbim të anëtarësisë,së
shpejti do të ofroj shërbime
këshillimi për ngritje
profesionale për anëtarët e vet si
dhe së shpejti do të paraqiten
video-spote në ueb-faqen e
SBASHK-ut rreth shërbimeve
për anëtarësinë.
Botues: Sindikata e
Bashkuar e Arsimit,
Shkencës dhe Kulturës e
Kosovës(SBAShK)
përfaqëson
rreth
20.500
anëtarë në gjithë sektorët e
arsimit
në
Kosovë,duke
përfshirë edhe komunitetet.
SBAShK është anëtare e
Edukimit Internacional (EI) që
nga viti 1996.
Email: info@sbashk-rks.org
Tel. +383(0)38/ 226 940

Intervista
Bisedë me kryetarin e Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Klinës

Elezaj- Sindikata jonë është shembull i mirë i angazhimit dhe arritjeve
Para shumë vitesh Arif Elezaj ka
nisur rrugëtimin, si edhe mijëra
kolegë të tij anë e kënd Kosovës,
në misionin e shenjtë të edukimit
e arsimimit të brezave. Ai me
punë, përkushtim e angazhim ka
krijuar respekt meritor te kolegët,
nxënësit e prindërit. Arifi gëzon
respekt edhe mes kolegëve sindikalistë. Ai për disa vite
me radhë është kryetar i Kuvendit të Sindikatës së
Arsimit Parauniversitar të Klinës. Ka një temperament
të veçantë dhe shpesh nxit debate në takime, por
gjithnjë në shërbim të angazhimeve e arritjeve në
shërbim të anëtarësisë.
Arsimimi sot:
Keni një jetë të tërë në arsim dhe në aktivitete
sindikale
Elezaj:
Po është e vërtetë dhe ndjehem krenar që kam
zgjedhur profesionin e mësimdhënësit sepse ky
profesion nuk është thjesht sa për ta zënë një vend
pune, por është mision i shenjtë për edukimin e
arsimimin e brezave. Kjo vlen, aq më shumë, për
punëtorët arsimor të Kosovës , të cilët nëpër vite e
dekada dëshmuan me sakrifica sublime se janë të
përkushtuar në shërbim të arsimit dhe atdheut. Kaluam
sfida e përballje të shumta dhe gjithmonë arritëm ta
kryejmë me nder misionin tonë. U angazhuam dhe
arritëm që drita të triumfojë kundër errësirës.
Arsimimi sot:
Na shpalosni kujtime nga angazhimet tuaja sindikale
Elezaj:
Ishte nder e krenari për mua që të merrem me
aktivitete sindikale. Kolegët e mi në Klinë më nderuan
duke me besuar me votën e lirë e të fshehtë që të
udhëheq Kuvendin e Sindikatës së Arsimit
Parauniversitar për komunën tonë. Kjo edhe nuk ishte
punë e lehtë, por ia dola me sukses falë mbështetjes së
gjithë të punësuarve në institucionet arsimore në

komunën e Klinës, të Kryesisë, por edhe të
mbështetjes e respektit që kam nga stafi qendror i
SBASHK-ut. Dua këtu të theksoj duke u përballur me
sfida ne kryeartët e nivelit komunal dhe stafi qendror
ndjehemi dhe këshillohemi e angazhohemi si një
familje e madhe në shërbim të anëtarësisë. Ky unitet e
respekt të ndihmon që të përballohen shumë më lehtë
sfidat gjatë rrugëtimit sindikal.
Arsimimi sot:
Disa fjalë për SBASHK-un
Elezaj:
E them me krenari se SBASHK-u është shembull i
mirë i angazhimit e përkushtimit në shërbim të
anëtarësisë. Është sindikatë që nuk hesht, por
vazhdimisht e ngrit zërin e fuqishëm duke kërkuar
realizimin e kërkesave të anëtarësisë. Uniteti dhe
besimi i ndërsjellë mes anëtarësisë dhe udhëheqësve
sindikalë ka bërë që të shënohen edhe arritje të shumta
dhe kjo ka bërë që të gëzojmë respekt meritor edhe
nga sindikatat tjera dhe nga të punësuarit edhe në
sektorë të tjerë. SBASHK ka krijuar emër të
respektuar në Kosovë, po edhe ne vende të tjera dhe ne
do të bëjmë gjithë angazhimet që këtë emër ta ruajmë
dhe do ia dalim sepse kemi krijuar atmosferë
mirëbesimi e angazhimi dhe arritjet nuk kanë munguar
e nuk do të mungojnë.
Arsimimi sot:
Keni shënuar arritje të shumta në realizimin e
kërkesave të anëtarësisë për çështje që kanë të bëjnë
me nivelin komunal
Elezaj:
Po, kemi arritur të realizojmë shumë nga kërkesat e
anëtarësisë falë faktit se niveli qendor arriti me mund e
përkushtim të nënshkruaj Kontratën Kolektive të
Arsimit dhe kjo na jep forcë e mbështetje të kërkojmë
realizimin e benifiteve të saktësuara aty. Po ashtu kjo
është arritur edhe falë përkrahjes që kam nga Kryesia
qendrore dhe ajo e nivelit komunal, por edhe falë
mirëkuptimit e përkushtimit të institucioneve të
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qeverisë lokale e në veçanti të kryetarit të komunës
dhe të DKA-së.
Arsimimi sot:
Mesazhi juaj për punëtorët e arsimit
Elezaj:
Të vazhdojmë

me

angazhimet

maksimale

arsimimin dhe edukimin e brezave sepse këta janë
ardhmëria e shtetit tonë dhe ky është obligim që na jep
misioni ynë i shenjtë dhe kujtimi për gjeneratat e
kolegëve tanë nëpër vite e dekada. Të vazhdojmë me
unitetin në SBASHK dhe me përkushtimin për arritje
të reja.

në
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Zhgënjyes qëndrimi i Qeverisë ndaj dialogut me sindikatat
Në të njëjtën ditë që është mbajtur takimi i
jashtëzakonshëm i Kryesisë ekzekutive të BSPK-së,
është mbajtur në ambientet e shkollës “Dardania”
takimi i radhës i Këshillit Drejtues të SBASHK-ut
.Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj në hapje të
këtij takimi ka falënderuar pjesëmarrësit, të cilët, edhe
pse në kohë të pushimit, kanë ardhur në këtë takim për
të dhënë kontributin e tyre për analizën e situatës
aktuale dhe për të marrë vendime lidhur me
angazhimet dhe veprimet e radhës. Pas kësaj kryetari
Jasharaj ka kujtuar shumë nga angazhimet e
SBASHK-ut për të pasur dialog me institucionet dhe
për të arritur marrëveshje të pranueshme.

Ai ka ndarë zhgënjimin me pjesëmarrësit për shkak të
qasjes së gabuar të Kryeministrit Kurti dhe Qeverisë
lidhur me dialogun dhe kërkesat e arsyeshme të
SBASHK-ut dhe sindikatave tjera. Në vazhdim të
takimit koordinatori për organizim të brendshëm Ymer
Ymeri ka informuar anëtarët e Këshillit Drejtues
lidhur me debatin e zhvilluar dhe për vendimet që janë
marrë në takimin e Kryesisë ekzekutive të BSPK-së

duke treguar se Kryesia ka shprehur zhgënjim të thellë
nga fakti se Qeveria edhe pas angazhimit të
ndërmjetësuesit ligjor nuk ka treguar gatishmëri për
dialog dhe prandaj edhe është marrë vendimi që të
debatohet në Federata dhe të bëhen gjithë përgatitjet
për grevën e përgjithshme. Pas kësaj është hapur
debati dhe shumë nga pjesëmarrësit janë shprehur se
Qeveria Kurti me qëndrimin dhe qasjen e gabuar ndaj
kërkesave të sindikatave nuk po lë zgjedhje tjetër
përveç grevës dhe kjo edhe do të ndodh.

Këshilli Drejtues mori vendim që të përcillet nga afër
situata dhe nëse nuk do të ketë ndonjë lëvizje
domethënëse të Qeverisë ndaj kërkesave të
anëtarësisë, atëherë në tërë sistemin arsimor do të
fillojë greva e përgjithshme në pjesën e fundit të
gushtit dhe nëse edhe gjatë atyre ditëve nuk ka
reflektim të Qeverisë, atëherë do të vazhdohet me
grevën e përgjithshme në tërë sektorin e arsimit, grevë
kjo që do të vazhdojë deri në momentin e realizimit të
kërkesave legjitime të anëtarësisë.
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Takim i jashtëzakonshëm i Kryesisë Ekzekutive të BSPK-së

Unitet i plotë i sindikatave për veprime sindikale
E zhgënjyer nga fakti se Qeveria Kurti nuk tregoi
gatishmëri për dialog as pas angazhim të
ndërmjetësuesit ligjor, Kryesia ekzekutive e BSPK-së
ka mbajtur takim të jashtëzakonshëm për ta analizuar
situatën aktuale dhe për të vendosur për hapat konkret
e të përbashkët të gjithë sindikatave në kuadër të
BSPK-së.
Në hapje të këtij takimi kryetari i BSPK-së, Atdhe
Hykolli ka kujtuar për angazhimet e bëra për të pasur
dialog me Qeverinë me qëllim që të gjendet zgjidhje
për kërkesat legjitime të anëtarësisë. Ai është ndalur
edhe të fakti se Qeveria nuk është përgjigjur për dialog
as pas angazhimit të ndërmjetësuesit ligjor dhe pas
kësaj ka hapur debatin. Anëtarët e Kryesisë ekzekutive
kanë shprehur zhgënjimin e arsyeshëm nga shkaku se
Qeveria Kurti nuk ka shprehur gatishmëri për dialog
pas gjithë këtyre angazhimeve konkrete të BSPK-së e
aq më keq nuk i është përgjigjur as ndërmjetësuesit
ligjor dhe prandaj të gjithë anëtarët e Kryesisë
ekzekutive kanë shprehur mendimin se janë shtjerrë të
gjitha mundësitë për dialog dhe se nuk mbetet gjë
tjetër veçse të bëhen përgatitjet dhe të niset në pjesën e

fundit të gushtit me grevën e përgjithshme në gjithë
sektorët e shërbimeve publike, grevë kjo që do të
vazhdojë deri sa nuk përmbushën kërkesat e bëra
shumë herë publike nga ana e BSPK-së, por edhe nga
Federatat anëtare në paraqitjet publike dhe në takimet
me anëtarësinë. Në mbyllje të këtij takimi është
vendosur që më 10 gusht të mbahet takimi i radhës për
të saktësuar gjithë aktivitetin dhe angazhimet në
vijim.

SBASHK-u vizitë në DKA-në e Prishtinës

Gatishmëri për angazhime të përbashkëta në shërbim të arsimit
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj bashkë me
koordinatorin për organizim të brendshëm Ymer
Ymeri kanë vizituar Drejtorinë e Arsimit të Prishtinës.
Drejtorja e e arsimit të kryeqytetit Besiana Musmurati
ka mirëpritur këtë vizitë dhe ka bashkëbiseduar me
përfaqësuesit e SBASHK-ut për situatën aktuale në
arsimin e Prishtinës duke shprehur respekt për
angazhimet e SBASHK-ut në shërbim të arsimit dhe të
realizimit të kresave legjitime të anëtarësisë. Ajo ka
treguar se kjo Drejtori është duke bërë gjithë
angazhimet që në kuadër të mundësive buxhetore të
realizojë gradualisht kërkesat e Kontratës Kolektive të
Arsimit.
Kryetari
i
SBASHK-ut
Jasharaj dhe koordinatori për
organizim të brendshëm

Ymeri kanë përgëzuar drejtoren për angazhimet duke
veçuar bashkëpunimin e sinqertë e në shërbim të
arsimit dhe të punësuarve në këtë sektor. Ata kanë
informuar znj. Musmurati për gjendjen aktuale në
arsim dhe për mungesën e gatishmërisë së Qeverisë
për dialog dhe se kjo ka sjellë një situatë të
tensionuar dhe se pasi janë harxhuar të gjitha
mundësitë për të pasur dialog me fajin e Qeverisë
Kurti tërë sistemi arsimor do të jetë në grevë të
përgjithshme në pjesën e fundit të muajit gusht dhe
nëse as atëherë qeveria nuk reflekton do të vazhdohet
edhe nga 1 shatori e tutje me grevë të përgjithshme , e
cila do të vazhdojë derisa Qeveria nuk plotëson
kërkesat e anëtarësisë. Të dy palët janë pajtuar se edhe
në të ardhmen duhet bërë gjithë angazhimet për të
gjetur mundësi buxhetore për të realizuar kërkesat e
Kontratës në mënyrë që këto të drejta të mos kenë
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nevojë të realizohen përmes gjykatave sepse ashtu po
dalin shpenzime të shumta shtesë. Në këtë takim është
biseduar edhe për trajnimet që ka organizuar e po
organizon SBASHK-u në shërbim të ngritjes së
vazhdueshme të cilësisë dhe palët janë pajtuar që

komunikimi, takimet dhe bashkëpunimi mes DKA-së
në Prishtinë dhe SBASHK-ut të vazhdojë në
përpjekjet e përbashkëta për realizimin e kërkesave
legjitime të anëtarësisë dhe për ngritjen e
vazhdueshme
të
cilësisë
në
arsim.

Konferenca speciale e Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës

Përkrahje për angazhimet e SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë
Unioni i Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE)
ka mbajtur Konferencën speciale në qytetin Liezhë të
Belgjikës për të analizuar situatën aktuale në arsim
dhe për të vendosur për hapat konkret në të ardhmen.
Nga shumë diskutues është thënë se hetohet mungesë
e gatishmërisë së Qeverive për dialog dhe për
angazhime në zgjidhjen e kërkesave konkrete të
sindikatave.

Në këtë ngjarje të veçantë për arsimin, SBASHK-un e
kanë përfaqësuar kryetari i SBASHK-ut Rrahman
Jasharaj, nënkryetarja Vjollca Shala dhe koordinatori
për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, të cilët
kanë pasur takime të ndara me sekretarin e
përgjithshëm të Internacionales së Arsimit (EI) David
Eduards, me kryetarin e Unionit të Sindikatave të
Arsimit të Evropës, Lary Flanagan dhe me drejtoren e
përgjithshme së këtij Unioni, Suzan Flocken.
Sekretari i përgjithshëm Eduards ka përgëzuar
përfaqësuesit e SBASHK-ut për angazhimet dhe
përkushtimin në shërbim të anëtarësisë e pastaj ka
shprehur shqetësimin për mungesën e gatishmërisë së
Qeverisë për dialog përmbajtjesor. Përfaqësuesit e

SBASHK -ut në takimin me z. Eduards kanë shprehur
shqetësimet për qasjen e gabuar të Qeverisë Kurti ndaj
dialogut dhe kanë informuar sekretarin e përgjithshëm
të EI-së se pasi janë shterur gjitha përpjekjet për arritje
të marrëveshjes me dialog apo edhe përmes
ndërmjetësuesit ligjor, atëherë duke respektuar
vullnetin dhe zërin e anëtarësisë, me të filluar viti i ri
shkollor do të nis greva e përgjithshme në tërë
sistemin arsimor. Sekretari i përgjithshëm i EI-së ka
ripërsëritur se SBASHK ka pasur dhe do ta ketë
përkrahjen e fuqishme të EI-së, që përfaqëson 32
milionë punëtorë arsimorë nga e tërë bota.

Në takimet me kryetarin e ETUCE-së Lary Flanagan
dhe me drejtoren e përgjithshme të këtij Unioni Suzan
Flocken përfaqësuesit e SBASHK-ut i informuan ata
për situatën aktuale, për angazhimet që kërkesat e
anëtarësisë të realizohen në dialog me Qeverinë, për
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mungesën e gatishmërisë së Qeverisë për dialog dhe
për qasjen e gabuar të saj ndaj sindikatave.

Ata i kanë kujtuar zyrtarët e lartë të ETUCE edhe për
veprimet sindikale, për angazhimin e ndërmjetësuesit
për dialog, duke shtuar se Qeveria ka vazhduar, edhe
pas gjithë këtyre përpjekjeve të SBASHK për dialog,
me qasjen e njëjtë të gabuar dhe prandaj me të filluar
të vitit të ri mësimor do të fillohet me grevë të
përgjithshme në tërë sistemin arsimor që nga çerdhet
deri edhe në Universitete, e cila do të vazhdojë deri sa
Qeveria nuk realizon kërkesat legjitime të SBASHKut. Të dy përfaqësuesit e lartë të Unionit të
Sindikatave të Arsimit të Evropës janë shprehur se
SBASHK-u ka pasur dhe do të ketë mbështetje të
fuqishme nga ky Union në të gjitha përpjekjet dhe
angazhimet për mbrojtjen dhe realizimin e kërkesave
legjitime të anëtarësisë.

me shqetësimet dhe kërkesat, të cilin e ka prezantuar
para delegatëve të kësaj Konference nënkryetarja
Vjollca Shala. Kryetari i ETUCE -s, Flanagan pas
kësaj iu drejtua pjesëmarrësve duke kërkuar
përkrahjen e tyre për SBASHK-un, të cilët këtë e kanë
pohuar me votim dhe me duartrokitje.

Konferenca gjatë punimeve për tri ditë me radhë ka
votuar disa rezoluta si mbështetje për angazhimet e
përbashkëta në të ardhmen për ta forcuar
bashkëpunimin dhe solidaritetin mes sindikatave të
arsimit nga gjithë shtetet e Evropës.

Gjatë vazhdimit të punimeve të kësaj Konference
përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë përgatitur një tekst
Takim me Drejtorin ekzekutiv të Asociacionit të Komunave të Kosovës

Bashkëbisedë për shqetësimet e shumta të punëtorëve arsimor
Në kuadër të komunikimit e bashkëpunimit korrekt me
Asociacionin e Komunave të Kosovës, kryetari i
SBASHK-ut Rrahman Jasharaj
bashkë me
koordinatorin për organizim të brendshëm Ymer
Ymeri dhe zyrtarin ligjor Blendor Shatri janë takuar
me Drejtorin ekzekutiv të këtij Asociacioni, z. Sazan
Ibrahimi. Përfaqësuesit e SBASHK-ut e kanë
informuar Drejtorin Ibrahimi për situatën në arsim ,
për angazhimet e SBASHK-ut për ngritjen e
vazhdueshme të cilësisë në arsim dhe për
përmirësimin e kushteve të punës në institucionet
arsimore . Ata janë ndalur edhe të shqetësimet e
shumta që kanë ngritur vazhdimisht anëtarësia e

SBASHK-ut duke rikujtuar vërejtjet dhe kritikat e
arsyeshme ndaj Qeverisë Kurti, e cila ka qasje të
gabuar ndaj sindikatave dhe se i ik vazhdimisht
takimeve dhe dialogut me to duke sjellë kështu
situatën të kresat e shtuara për veprime sindikale. Ata ,
po ashtu, kanë in formuar Drejtorin Ibrahimi edhe për
angazhimin në kudër të BSPK-së që të rrihet të
dialogu duke angazhuar ndërmjetësuesin ligjor, por
Qeveria Kurti nuk i është përgjigjur as këtij angazhimi
të sindikatave.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë lutur z. Ibrahimin që
në takimin e radhës së Asociacionit të Komunave të
Kosovës të prezantohen këto shqetësime dhe
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informata se bazuar në situatën aktuale e me fajin e
Qeverisë, e cila nuk e do dialogun me përfaqësuesit
legjitim të sindikatave, do të fillohet me grevën e
përgjithshme në pjesën e fundit të gushtit, jo vetëm
në tërë sistemin e arsimit, por edhe në sektorë të tjerë
dhe për këtë fajtori i vetëm është Kryeministri Kurti
dhe Qeveria që i drejton.

Qeveria të nis me dialogun dhe zgjedhjen e kërkesave
të anëtarësisë së SBASHK-ut dhe sindikatave të tjerë
në mënyrë që të mos ndodh greva e përgjithshme , që
do të krijonte probleme shtesë në arsim dhe sektorët
tjerë. Ai ka shtuar se gjithë këto informacione dhe
shqetësime d t’i prezantojë në takimin e Asociacionit
të Komunave të Kosovës.

Foto nga arkiva

Në kudër të këtij takimi është biseduar edhe lidhur me
Kontratën Kolektive të Arsimit dhe përfaqësuesit e
SBASHK-ut janë shprehur se nuk kanë as edhe një
kundërshti me komunat, por është niveli qendor ai që
është dashur të mbështes me buxhet komunat për
realizimin e të drejtave dhe përfitimeve të arsyeshme
që ajo sjell për anëtarësinë e SBASHK-ut.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut janë shprehur se është e
drejt e Asociacionit të Komunave të Kosovës që ta
padisin Ministrin e Arsimit dhe Qeverinë pse nuk ka
ndarë mjete buxhetore për të ndihmuar komunat që të
plotësojnë kërkesat e Kontratës Kolektive të Arsimit
pa pasur nevojë të shkohet nëpër gjykata.

Drejtori Ibrahimi ka dëgjuar me kujdes gjithë to që
kanë thënë përfaqësuesit e SBASHK-ut duke shprehur
keqardhje për situatën e krijuar e duke uruar që
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