
RRUGËTIMI I 
SBASHK-ut





1F A Q ER R U G Ë T I M I  I  S B A S H K - u t

Në vitin 2022 SBASHK vazhdoi 
rrugëtimin në përpjekje për të 
realizuar detyrat e përcaktuara 
nga organet drejtuese në shërbim 
të realizimit të kërkesave të 
anëtarësisë. Ky vit vlerësohet se 
solli shumë sfida të cilave u dolëm 
përballë bashkërisht. Qeveria e 
Kosovës gjatë gjithë këtij viti 
dëshmoi se ka qasje të gabuar ndaj 
sindikatave dhe dialogut e madje, jo 
rrallë e publikisht u mundua edhe të 
përzihej në organizimin sindikal dhe 
të diktonte vullnetin e anëtarësisë 
për zgjedhjet në sindikatë. 

SBASHK-u duke u gjendur në një situatë të re vazhdoi angazhimin duke i dhënë hapësirë dialogut, 
i cili fatkeqësisht mungonte me fajin e Qeverisë Kurti. Me muaj të tërë kishte angazhime edhe 
përmes BSPK-së që çështjet të diskutoheshin e të gjendej zgjidhje e pranueshme me dialog, 
por qeveritarët vazhdonin me qasjen e tyre dhe vërehej qartë se do të ndodhnin edhe veprime 
sindikale. Premtimi i ministrit Sfeçla i dhënë në takim me përfaqësuesit e SBASHK në 30 
nëntorin e vitit 2021 se Ligji për paga po punohet me kujdes dhe se në marsin e vitit 2022 do të 
dërgohet në Parlament pas pajtueshmërisë për të me sindikata, doli premtim i pambajtur dhe kjo 
shtoi pakënaqësitë e të punësuarve në tërë sektorin publik. SBASHK-u bashkë me Federatat tjera 
në kuadër të BSPK-së dolën me kërkesat drejtuar Qeverisë duke paralajmëruar edhe veprime 
sindikale. Qeveria Kurti në vend që të ndihej keq për premtimin e pambajtur vazhdoi me qasjen 
e gabuar dhe me deklarata të pamatura e në anën tjetër SBASHK dhe sindikatat tjera vazhdonin 
me përpjekje që të ketë dialog përmbajtjesor duke dërguar vazhdimisht letra për takime e duke 
dërguar shkresa edhe gjithë deputetëve të Parlamentit me kërkesën që ata të angazhoheshin 
bashkërisht për ta nxitur Qeverinë për dialog, por dialogu mungoi dhe kjo krijoi situatën që duke 
u bazuar në zërin e anëtarësisë të nisej me veprime sindikale të përshkallëzuara, por as ato nuk 
ndikuan që Qeveria të ndryshoj qasjen dhe prandaj erdhi edhe te vendimi në BSPK për shpalljen 
e grevës së përgjithshme e cila filloi më 25 gusht për të vazhduar edhe gjatë gjithë muajit shtator. 
Në vitin 2022 SBASHK-u organizoi edhe aktivitete të shumta në shërbim të anëtarësisë me 8 
trajnimet e licencuara, duke festuar ditën e madhe të mësuesit nëpër komuna, duke vazhduar me 
traditën e mirë të pushimit për një numër të konsideruar të anëtarëve në bregdetin shqiptar dhe 
shumë aktivitete të tjera, që u organizuan duke realizuar planin e punës për këtë vit. 
Përfaqësuesit e SBASHK-ut edhe këtë vit kishin prezantime dinjitoze edhe në tryezat e takimet e 
organizuara në Kosovë, por edhe në nivelin ndërkombëtar. Ata morën pjesë në gjithë aktivitetet 
sindikale të organizuara nga Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës, qoftë përmes 
platformave, qoftë me prezencë në këto Konferenca e takime të rëndësishme, por mori pjesë edhe 
në aktivitete e ngjarje të rëndësishme sindikale që u organizuan nga sindikatat simotra. 
SBASHK me qëllim që lexuesit t’i ofrojë shumë nga këto ngjarje e aktivitete po i bashkon ato në 
revistën vjetore. Anëtarësisë dhe veprimtarëve të SBASHK-ut u kërkojmë ndjesë për ndonjë ngjarje a 
aktivitet që mund ta kemi harruar pa e përfshirë në revistën “Rrugëtimi i SBASHK-ut 2022”.

Rrugëtim me plot sfida në vitin 2022
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Kryetarët e nivelit komunal dhe të Universiteteve marrin 
vendime konkrete

Janari i vitit 2022 nisi me 
shqetësimet e arsyeshme të 
anëtarësisë ngase Qeveria, nga 
një anë deklarohej se po punohej 
në versionin e Ligjit të pagave 
e nga ana tjetër i ikte takimeve 
e dialogut me sindikatat, 
përfaqësuesit e të cilave do të 
duhej të ishin pjesë e grupeve 
punese në përgatitje të versionit 
final të këtij ligji. Kjo situatë e 
re e me qëllim që të analizohej 
situata aktuale në arsim dhe të 
merreshin vendime konkrete në 
përballje me sfidat e kohës ka 
bërë që SBASHK të vazhdonte 
me takimet konsultative me 
kryetarët e nivelit komunal 
dhe të Universiteteve. Po 
veçojmë takimin në fillimet 
e janarit që është mbajtur në 
sallën e takimeve në Qendrën 
e Studentëve. Në fillim të këtij 
takimi kryetari i SBASHK-
ut Rrahman Jasharaj duke 
informuar për aktivitetet dhe 
angazhimet ka treguar edhe për 
rrjedhën e takimit me Ministren 
Nagavci dhe për çështjet e 
ngritura në bashkëbisedën me 
Ministren. 
Ai ka veçuar problemin e ngritur 
lidhur me punëtorët arsimor 
që punojnë, por që janë jashtë 
listave të pagave në Fushë 
Kosovë, Mitrovicë, por edhe në 
komunat tjera. Duke informuar 
të pranishmit për angazhimet 
dhe për situatën aktuale 
kryetari Jasharaj ka thënë se 
përfaqësuesit e SBASHK-ut 
kanë përsëritur se ishin dhe 
janë kundër testimit me shkrim 
të njohurive të mësimdhënësve 
sepse është veprim nënçmues, 
por insistojnë në vlerësimin 
e performancës përmes 
inspektorëve profesional. Edhe 
në këtë takim kemi biseduar 

për Ligjin e pagave dhe kemi kërkuar që Ministrja si pjesë e Kabinetit 
qeveritar të kontribuon që mësimdhënësit në tërësi të jenë në vend 
meritor, por mësuesit 1-5 të barazohen me kolegët e tyre të mësimit 
lëndor në shkollën e mesme të ulët dhe që pedagogët, psikologët e 
zyrtarët të administratës në Arsimin Parauniversitar dhe në Universitete 
të kenë vend meritor në këtë ligj. Është ngritur edhe çështja e punëtorëve 
arsimor me sëmundje të rënda duke kërkuar që kjo të ngritët në Qeveri 
sepse SBASHK-u konsideron se është obligim moral dhe njerëzor i 
Qeverisë që të gjej zgjidhje meritore për ta.

Në këtë takim është analizuar edhe rrjedha e zgjedhjeve të brendshme 
në SBASHK duke u vlerësuar nga gjithë të pranishmit se zgjedhjet kanë 
pasur rrjedhë të mbarë që nga shoqatat sindikale, në nivel komunash e 
universitetesh e pastaj edhe te Kuvendet e niveleve arsimore. 
Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri ka kujtuar 
pjesëmarrësit se do të vazhdohet edhe me trajnimet e licencuara. 
Pjesëmarrësit në këtë takim kanë sjellë vendim që të bashkëbisedohet 
me anëtarësinë se çfarë dhe si do të veprohet në lidhje me angazhimet 
për ligjin e pagave duke bërë përgatitje me kohë edhe për veprime 
konkrete sindikale nëse Qeveria nuk përfillë kërkesat konkrete të 
SBASHK-ut e që janë bërë publike me kohë lidhur me Ligjin e pagave. 
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e punëtorëve me sëmundje të 
rënda dhe SBASHK-u kërkoi 
nga ministrja Nagavci që edhe 
kjo çështje të ngritët në nivel të 
qeverisë për të gjetur zgjidhje 
të pranueshme. Në pyetjen e 
ngritur nga SBASHK lidhur me 
kolegët e punësuar që kanë 180 
kredi ministrja Nagavci është 
shprehur se çështja e tyre ka 
gjetur zgjidhje. 
Ministrja Nagavci theksoi 
se e ndanë shqetësimin me 
SBASHK-un lidhur me 
punëtorët arsimor që janë duke 
punuar e nuk marrin paga 
dhe do të angazhohet për të 
gjetur zgjidhje të mundshme 
për ta në bashkëpunim me 
qeveritë lokale dhe Ministrinë 
e Financave. Të dy palët kanë 
biseduar edhe për çështjen e 
vlerësimit të performancës 
së mësimdhënësve dhe ishte 
vlerësim i përbashkët se kjo 
duhet bërë sipas Udhëzimit 
Administrativ dhe përmes 
inspektorëve profesional.

Stafi qendror i SBASHK-ut ka vazhduar të përcjell me vëmendje 
situatën aktuale në arsim dhe pasi ka analizuar kërkesat e anëtarësisë 
për t’i shpalosur ato në takime me Ministren dhe përfaqësues të tjerë të 
institucioneve. 
Në kuadër të këtij angazhimi kryetari i SBASHK-ut Rrahman 
Jasharaj bashkë me nënkryetaren Vjollca Shala dhe koordinatorin për 
organizim të brendshëm Ymer Ymeri kanë zhvilluar takimin e radhës 
me ministren e MASHTI znj. Arbërie Nagavci dhe kanë diskutuar për 
çështje të rëndësishme në arsimin e Kosovës.

 

Njëri nga shqetësimet që kanë ngritur përfaqësuesit e SBASHK-ut, duke 
kërkuar nga ministrja Nagavci që të angazhohet brenda kompetencave 
të saj dhe në kuadër të qeverisë për ta zgjidhur drejt këtë çështje,ishte 
edhe ajo se në komunën e Fushë Kosovës janë 53 punëtorë arsimor që 
punojnë por nuk marrin paga, në Mitrovicë rreth 80 raste të tilla e aty 
e këtu edhe në komunat e tjera ka raste që punëtorët arsimor janë duke 
punuar tani e ca muaj por nuk marrin paga.
Në vazhdim të këtij takimi përfaqësuesit e SBASHK-ut edhe një herë 
kanë kujtuar Ministren Nagavci për çështjet që lidhen me ligjin e ri të 
pagave duke kërkuar mbështetjen e saj dhe angazhimin që bashkërisht 
të realizohet kërkesa e SBASHK-ut që punëtorët arsimor që nga çerdhet 
e deri në universitete të radhiten në vend meritor në këtë ligj dhe që 
mos të ketë dallime në koeficiente në mes të punëtorëve arsimor në 
arsimin fillor e atë të mesëm të ultë. 
Përfaqësuesit e SBASHK-ut edhe në këtë takim janë ndalur te çështja 

SBASHK-u edhe ditët e vikendit i kthen në ditë të aktiviteteve

Përfaqësuesit e SBASHK-ut u takuan me ministren Nagavci 

Pas përfundimit të pjesës së 
parë të këtij trajnimi e duke 
respektuar kriteret e parapara, 
në Gjimnazin “Skënderbeu– 
Gjergj Kastrioti” të Drenasit 
është mbajtur të dielën e 16 
janarit edhe testi, që u ka 
dhënë mundësi  pjesëmarrësve 
që të dëshmojnë njohuritë e 

Krahas shumë angazhimeve të tjera, stafi qendror i SBASHK-ut ka 
vazhduar edhe në këtë vit të organizojë edhe trajnimet e licencuara 
bazuar në kërkesat e anëtarësisë, që po arrinin përmes kryetarëve të 
nivelit komunal sindikal.
Do theksuar se shtatë trajnimet kanë vazhduar të organizohen online, 
edhe përkundër vështirësive të krijuara nga pandemia, falë përkushtimit 
të koordinatorit për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, stafit qendror 
dhe angazhimit të kryetarëve të nivelit komunal sindikal duke shënuar 
arritje e suksese të larta. Rrethanat e krijuara nga pandemia kishin bërë 
që të mos organizohej për një kohë trajnimi "Aplikimi i programeve 
kompjuterike në mësimdhënie” sepse duhej zhvilluar me prani fizike 
në institucione arsimore. Ky trajnim u bë e mundur të organizohet kur 
edhe procesi mësimor u zhvillua në institucione arsimore. Një aktivitet 
i tillë, falë angazhimit të koordinatorit për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri, stafit qendror dhe koordinimit me kryetarë të nivelit 
komunal është organizuar suksesshëm në Drenas dhe në disa komuna 
të tjera të Kosovës. 
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SBASHK nuk heshti ndaj deklaratave të zv.ministrit Pupovci

të Sindikatës së Arsimit 
Parauniversitar për Malishevën 
Skënder Gashi, i cili u ka uruar 
pjesëmarrësve sukses e pastaj 
ka falënderuar SBASHK-un për 
gjithë angazhimet në shërbim të 
anëtarësisë. 
Po në vikendin e  5 shkurtit  filloi  
edhe  trajnimi “Mësimdhënia e 
gjuhës dhe letërsisë shqipe për 
ciklin fillor dhe të mesëm" me 
trajneren Besa Hoxha Krasniqi. 
Në këtë trajnim që u zhvillua  
online pjesëmarrës ishin  koleget 
e kolegët tanë nga Mitrovica, 
Gjilani, Drenasi, Vitia, Prizreni, 
Klina, Lipjani, Fushë Kosova 
dhe Novobërda.
Në anën tjetër po në këtë vikend 
35 kolege e kolegë nga komuna 
e Vitisë kanë nisur me trajnimin 
"Aplikimi i programeve 
kompjuterike në mësimdhënie" 
me trajnerin Musli Neziri. Në 
fillim të aktivitetit edhe kryetari 
i Kuvendit të Sindikatës së 
Arsimit Parauniversitar për 
komunën e Vitisë Kemajl 
Bislimi ka përshëndetur 
pjesëmarrësit dhe trajnerin për 
t’u dhënë pastaj sqarime lidhur 
me rrjedhën e këtij trajnimi.
Pjesëmarrësit kanë shprehur 
mirënjohje dhe respekt për 
angazhimin dhe përkushtimin 
e SBASHK-ut duke vlerësuar 
se me njohuritë e reja që do të 
marrin nga ky trajnim do të jenë 
edhe të suksesshëm në procesin 
edukativ e arsimor.

ngritje e pagave. Ai, edhe më 
shumë se kjo, me deklaratën se 
na qenkan më shumë se 1000 
punëtorë arsimor që shteti po 
i mbanë nga mëshira në punë 
sepse gjoja ata qenkan të tepërt, 
u mundua të krijojë frikë mes 
të punësuarve në arsim me 
qëllim që ata të heshtin e të 

arritura  nga ditët e kaluara në trajnim. Këtë aktivitet e ka monitoruar 
koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, i shoqëruar 
nga kryetari i Sindikatës së Arsimit Parauniversitar  për Drenasin  
Ilaz Dervishi, i cili ka shprehur falënderimin e anëtarësisë për gjithë 
aktivitetin dhe angazhimin e SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë e 
pastaj u ka dëshiruar sukses dhe rezultate të duhura  pjesëmarrësve 
në këtë aktivitetet. Këtë aktivitet e ka përcjellë nga afër edhe kryetari 
i BSPK-së  Atdhe Hykolli, i cili ka përgëzuar pjesëmarrësit për 
vullnetin që edhe në ditë vikendi të angazhohen për të marrë njohuri 
të reja e për t’i përdorë ato në procesin mësimor me qëllim të ngritjes 
së vazhdueshme të cilësisë. Ai ka përgëzuar SBASHK-un për gjithë 
përkushtimin e vazhdueshëm në shërbim të anëtarësisë duke shtuar se 
vetë fakti që edhe vikendet janë kthyer në ditë të angazhimit e aktivitetit 
dëshmon përkushtimin e vazhdueshëm të SBASHK-ut për realizimin 
e kërkesave dhe vullnetit të anëtarësisë. Ky aktivitet do të zhvillohet 
edhe në komunat tjera kudo që është kryer pjesa e parë e këtij trajnimi. 

SBASHK edhe të shtunën e të dielën e 5 dhe 6 shkurtit ka vazhduar 
me trajnimet dhe aktivitetet tjera në shërbim të anëtarësisë. Kjo u bë e 
mundur falë përkushtimit të koordinatorit për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri e stafit qendror dhe koordinimit me disa prej kryetarëve 
të nivelit komunal. Kështu në Malishevë pjesëmarrësit, pasi kanë 
përfunduar  trajnimin për disa module te "Aplikimi i programeve 
kompjuterike në mësimdhënie" janë takuar prapë për të dëshmuar 
njohuritë e arritura. 
Këtë aktivitet e ka monitoruar koordinatori për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri. Pjesë e këtij angazhimi ishte edhe kryetari i Kuvendit 

Ishte koha kur punëtorët arsimor dhe nxënësit po përballeshin me 
shumë sfida të krijuara nga Covid sepse numri i të prekurve sa vinte e 
shtohej. Në këtë kohë ata kishin nevojë për mbështetje nga përfaqësues 
të institucioneve për ta vazhduar misionin në arsimimin dhe edukimin 
e brezave në rrethana fort të vështirësuara, por në vend të kësaj 
zëvendësministri Dukagjin Pupovci dërgoi mesazhe stresi e që krijuan 
tensione dhe mobilizim për veprime sindikale. Një mesazh i tillë erdhi 
nga zëvendësministri Pupovci edhe së fundi kur ai u mor me Ligjin e 
pagave duke deklaruar se aprovimi i këtij Ligji nuk do të thotë edhe 
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Kundërshtimet ndaj njëfarë Draft Ligji të pagave

mos angazhohen në realizimin e 
kërkesave të tyre legjitime. Më 
shumë se kjo z. Pupovci doli ato 
ditë edhe me një deklaratë tjetër, 
që arsyeshëm krijoi tensione 
e pakënaqësi te anëtarësia e 
SBASHK-ut. Ai u deklarua se, 
mbase Ligji i pagave edhe mund 
të mos sjell lëvizje pozitive të 
pagave. 
SBASHK-u nuk heshti 
ndaj këtyre deklaratave dhe 
publikisht ua bëri të ditur 
Pupovcit dhe institucioneve se 

hedhja në rrugë e njerëzve që me dekada kanë punuar në arsim është 
punë që nuk bëhet dot dhe se nuk përfillën propozimet konkrete të 
SBASHK-ut për Ligjin e pagave,  atëherë SBASHK do të veprojë sipas 
zërit dhe vullnetit të anëtarësisë.

Qasja e gabuar e Qeverisë 
ndaj sindikatave dhe ikja nga 
dialogu po shtonin pakënaqësitë 
dhe tensionet në tërë sektorin 
e arsimit. Kjo situatë u acarua 
edhe më shumë me daljen në 
publik të njëfarë versioni të 
Draft ligjit të pagave. Versioni 
i publikuar, si pa qëllim, ishte 
degradues për tërë sistemin e 
arsimit dhe të kulturës. Mbase 
ministria e drejtuar nga z. 
Sfeçla e plasoi këtë Draft për të 
parë veprimet e sindikatave. Në 
këtë situatë të krijuar SBASHK 
shtoi komunikimin dhe takimet 
konsultative me anëtarësinë, 
Këshillin Drejtues dhe me 
kryetarët e nivelit komunal e 
të Universiteteve. Kështu ishte 
edhe të dielën e 13 shkurtit, por 
edhe në ditët në vazhdim. Temë 
kyçe e debatit në takime dhe 
në konsultimet e vazhdueshme 
ishte versioni që po qarkullonte 
i Draftit të Ligjit të ri të pagave e 
veçmas shtojcat e koeficienteve.
SBASHK-u e tha qartë 
dhe publikisht se është i 
papranueshëm raporti i 
koeficienteve 1 me 20, që 
favorizon shumë qeveritarët në 
dëm të të punësuarve në arsim, 
kulturë por edhe sektorë të tjerë, 
e po ashtu është e papranueshme 

edhe tendenca për zbritje të koeficienteve për numrin më të madh të të 
punësuarve në arsim.

Pjesëmarrësit e këtij takimi të jashtëzakonshëm pas një debati të gjatë 
e konstruktiv kishin autorizuar Kryesinë dhe komisionin e ekspertëve 
të fushës që të vazhdojnë me angazhimet dhe t’ia prezantojnë ministres 
Nagavci dhe ministrit Sfeçla propozimet konkrete e të argumentuara të 
SBASHK-ut, me qëllim që të punësuarit në tërë sektorin e arsimit dhe 
në atë të kulturës të kenë vend meritor në Ligjin e ri të Pagave. 
Anëtarët e Këshillit Drejtues dhe kryetarët e nivelit komunal sindikal 
dhe të Universiteteve më 13 shkurt morën vendim unanim, se nëse 
MASHTI dhe Ministria që drejton Ministri Sfeçla i ikin takimeve me 
përfaqësuesit e SBASHK-ut apo nuk përfillin kërkesat e argumentuara 
të punëtorëve të tërë sektorit të arsimit e të kulturës, atëherë në pjesën 
e parë të marsit të fillohet me veprime sindikale paralajmëruese, 
gjegjësisht protesta me numër të kufizuar pjesëmarrësish edhe nëse pas 
kësaj nuk do të ketë ndryshime pozitive, atëherë të shkohet me veprime 
edhe më radikale, duke mos përjashtuar as grevën e përgjithshme në 
tërë sistemin arsimor që nga çerdhet, në Arsimin Parauniversitar dhe 
në Universitete. 
Duke e parë se Qeveria nuk ka qasje serioze ndaj Ligjit të pagave dhe 
duke u bazuar se çmimet e artikujve elementar po shënonin rritje të 
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vazhdueshme po në këtë takim 
u vlerësua e arsyeshme kërkesa 
e anëtarësisë që Qeveria të ngrit 
pagat në mënyrë lineare në 
vlerën prej 100 euro për gjithë të 
punësuarit në arsim, shkencë e 
kulturë nga muaj prill e deri kur 
të nis së implementuari Ligji i ri 
i pagave, që duhet të jetë produkt 
i marrëveshjes paraprake mes 
Qeverisë dhe sindikatave. 

institucioneve, me shpresë se do 
të përfillen sepse në të kundërtën 
do të ketë veprime sindikale.
Koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri në 
këtë takim ka dhënë sqarime të 
argumentuara lidhur me çështjet 
e ngritura duke shprehur 
gatishmërinë për bashkëpunim 
me përfaqësues të MASHTI-t 
lidhur me Ligjin e pagave. 
Përfaqësuesit e MASHTI-it 
u shprehen të gatshëm për të 
bashkëpunuar me SBASHK-un 
në mënyrë që të gjenden zgjidhje 
të mundshme e të pranueshme 
për çështjet e ngritura. 

shqetësimet e arsyeshme 
lidhur me një farë draft ligji të 
pagave që po qarkullonte, ka 
bërë që sindikatat ta shtojnë 
bashkëpunimin me qëllim që 
bashkërisht të angazhohen 
në realizimin e kërkesave të 
përbashkëta. Në këtë përpjekje 
në selinë e SBASHK-ut janë 
takuar përfaqësuesit e tri 
sindikatave që përfaqësojnë një 
pjesë të madhe të të punësuarve 
në sektorin publik. Përfaqësuesit 
e SBASHK-ut, të Sindikatës 
së Administratës Publike dhe 
ata të Sindikatës së Policisë 
bashkëbiseduan për situatën 
e krijuar pas qarkullimit të 

Përfaqësuesit e SBASHK-ut vazhduan me angazhimet me qëllim që 
kërkesat legjitime të anëtarësisë të gjejnë zgjidhje meritore me dialog. 
Në shërbim të kësaj përpjekje ishte edhe takimi i radhës me zv/ministrin 
Dukagjin Pupovci, zyrtarin e lartë Isni Kryeziu dhe këshilltarin Fatos 
Salihu. 

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka informuar përfaqësuesit 
e MASHTI-t se versioni që po qarkullon i draft-ligjit të pagave ka 
krijuar pakënaqësi te i gjithë sektori i arsimit dhe se në takimin e 
jashtëzakonshëm të Këshillit Drejtues dhe me kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të universiteteve janë dhënë vërejtje konkrete dhe është 
vendosur që njohësit e kësaj tematike të angazhohen dhe të përgatisin 
propozimin konkret e të argumentuar të SBASHK-ut dhe t’ia dërgojnë 

Realiteti i hidhur se çmimet e artikujve elementar po shënojnë rritje 
të vazhdueshme e pagat nuk kanë shënuar rritje me vite të tëra dhe 

Vazhduan takimet e SBASHK-ut me MASHTI-n

Takim konsultativ i tri sindikatave 
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një versioni të Projektligjit të 
pagave. Ata kanë treguar për 
shqetësimet e anëtarësisë që 
përfaqësojnë duke përsëritur 
qëndrimet dhe vërejtjet lidhur 
me Projektligjin për paga. 
Përfaqësuesit e këtyre tri 
sindikatave shprehen pakënaqësi 
të shumta e të argumentuara 
ndaj versionit të Projektligjit që 
po qarkullonte dhe u pajtuan që 

Ishte krijuar traditë e mirë 
e SBASHK-ut që në shenjë 
respekti për ditën e madhe të 
mësuesit dhe shkollës shqipe të 

Kryesia dhe stafi qendror i 
SBASHK-ut edhe kësaj radhe 
i ishin drejtuar  të punësuarve 
në arsim me një mesazh urimi 
për ditën e madhe të mësuesit 
dhe shkollës shqipe. Në 
mesazhin e urimit të këtij viti 
thuhej:
“Sa herë vjen marsi mësuesit 
e nxënësit lartësojnë kujtimin 
për Epopenë e lavdishme të 
UÇK -së dhe për komandantin 
legjendar Adem Jashari dhe 
gjithë dëshmorët e kombit që i 
ndërruan kahjen historisë dhe 
u bën gurthemel të lirisë së 
Kosovës. Kujtojmë me krenari 
mësuesin e dëshmorin Shaban 
Jashari dhe pishtarët e dijes, që 
nëpër dekada e shekuj mbrojtën 
rrezet e dritës kundër errësirës. 
Këtë vit kudo në komunat e 
Kosovës dhe në institucionet e 
arsimit lartësimi i kujtimit për 
pishtarët e dijes dhe ceremonia 

BSPK-ja në kohën më të shpejt të mundur të organizojë tryezë tematike 
me pjesëmarrjen e të gjitha Sindikatave për të debatuar për situatën 
aktuale në të gjithë sektorët dhe për të koordinuar aktivitetet dhe 
veprimet sindikale. Ata u pajtuan që të dalin me kërkesa të përbashkëta 
drejtuar Qeverisë që të ketë shtesë prej 100 euro për gjithë të punësuarit 
në sektorin publik deri në implementimin e Ligjit të pagave, heqjen 
e kriterit diskriminues prej 15 vitesh kontributdhënëse në Ligjin për 
skemat pensionale të financuara nga shteti, të implementohet në kohën 
më të shkurtër të mundshme Ligji për sigurimet shëndetësore dhe të 
ftohen përfaqësuesit e sindikatave në përgatitjen e Ligjit për shërbyesit 
civilë dhe Ligjin e pagave.

organizojë Manifestimin madhështor qendror në Pallatin e sporteve ‘’1 
Tetori’’ në Prishtinë duke bërë bashkë të pensionuarit nga marsi i vitit 
paraprak e deri në prillin e vitit vijues e duke dëshmuar respektin për ta 
me mirënjohje. Madhështia e këtij manifestimi shtohej me pjesëmarrjen 
e përfaqësuesve të lartë të institucioneve, të mysafirëve të nderuar nga 
trojet shqiptare dhe të Ansamblit Autokton ‘’Rugova’’. 
 Mirëpo kjo traditë u bë e pamundur të vazhdohej këtë vit nga shkaku i 
kufizimeve të bëra nga institucionet të diktuara nga pandemia. 
Por, SBASHK vazhdoi ta shënojë këtë datë të madhe dhe të lartësoj 
kujtimin për pishtarët e dijes duke organizuar aktivitete festive në nivel 
të komunave dhe në Universitete.

e ndarjes së mirënjohjeve nga SBASHK për të pensionuarit u shoqërua 
edhe me momente të dhimbjes duke përmendur në shenjë nderimi 
emrat e kolegeve e kolegëve tanë, që Covidi duke u bërë mik i ngushtë 
me vdekjen, na i rrëmbeu nga mesi ynë duke ua ndalur angazhimin në 
misionin e tyre të shenjtë për arsimimin e edukimin e brezave, por i 
përjetshëm do të jetë kujtimi për ta. Punëtorë të nderuar të arsimit ju 
bashkë me nxënësit do të vazhdoni betejën për dije e njohuri të reja, 
ndërsa SBASHK do të vazhdojë me përkushtimin në prezantimin dhe 
realizimin e kërkesave tuaja. Urojmë që kjo datë e madhe e mësuesit 
dhe shkollës shqipe dhe kontributi i madh i pishtarëve të dijes nëpër 
vite e dekada në shërbim të kombit e atdheut të jetë shtytje shtesë për 
institucionet që të bëjnë angazhim konkretet në plotësimin e kërkesave 
tuaja, që i kemi bërë publike. SBASHK edhe në këtë ditë feste kujton 
institucionet se vazhdojmë angazhimet që kërkesat t'i realizojmë me 
dialog, por po përgatitemi edhe për veprime sindikale.
Bashkë në SBASHK në rrugëtimin tonë drejt arritjeve të reja. Gëzuar 
dita e mësuesit dhe e shkollës shqipe”. 

Situata me pandeminë ndryshoi mënyrën e shënimit të 7 Marsit 

SBASHK-u në ditën e madhe të mësuesit dhe shkollës shqipe
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të Mitrovicës Isa Ismajli  për 
këtë angazhim dhe falënderon 
e shpreh respekt meritor për dr. 
spez. Flamur Vojvoda dhe stafin 
e Ordinancës Stomatologjike  
‘’Morfodent ’’.

Ka vite që SBASHK-u vazhdon me një angazhim të veçantë në 
shërbim të anëtarësisë duke arritur e duke nënshkruar marrëveshje 
me bizneset dhe institucionet shëndetësore e rekreative për zbritje të 
çmimeve për produktet dhe shërbimet. Këto zbritje vlejnë për anëtarët 
e SBASHK-ut, por në të shumtën e rasteve edhe për familjarët e tyre. 
Këto marrëveshje, numri i të cilave arrin në më shumë se 130, tregon 
respektin meritor ndaj punëtorëve të arsimit dhe ndaj SBASHK-ut që 
kanë menaxherët dhe stafi i shumë institucioneve shëndetësore, atyre 
të rekreacionit dhe bizneseve. Kësaj radhe do të veçojmë marrëveshjen 
me Ordinancën Stomatologjike “Morfodent” në Mitrovicë, nënshkruar 
nga dr. spez. Flamur Vojvoda dhe Isa Ismajli në emër të Kuvendit të 
Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Mitrovicës, gjegjësisht në emër 
të SBASHK-ut.
Kjo marrëveshje saktëson se të gjithë punëtorët e arsimit që janë anëtarë 
të SBASHK-ut, gjë të cilën do ta dëshmojnë me kartelën e anëtarësisë, 
do të gëzojnë zbritje prej 33% për të gjitha shërbimet mjekësore të 
kryera në këtë Ordinancë. Më tutje në këtë marrëveshje thuhet se kjo 
zbritje vlen edhe për familjarët e anëtarëve të SBASHK-ut. 
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe stafi qendror  ka 
përgëzuar kryetarin e Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar 

SBASHK-u letër Presidentes dhe Kryetarit të Parlamentit 
më 2 prill të merr vendim për 
veprime sindikale nëse mbetet 
gjendja kjo që është tani. Me 
qëllimin më të mirë që të mos 
ndodhë greva e përgjithshme Ju 
drejtohemi që të angazhoheni si 
ndërmjetësues që në këto ditët 
e mbetura deri në Kongres të 
ketë dialog konkret të Qeverisë 
me SBASHK-un për të arritur 
marrëveshje të pranueshme për 
çështjet e ngritura në mënyrë që 
të mos ketë arsye për veprime 
sindikale.
E  dimë se keni angazhime 
të shumta, por presim 
përkushtimin tuaj dhe jemi 
të gatshëm në çdo kohë të 
takohemi me Ju me qëllim që 
t’ju ofrojmë informacione të 
shumta për të gjitha çështjet 
e ngritura”. Ishte përmbajtja 
e letrave të SBASHK-ut për 
presidenten dhe kryetarin e 
Parlamentit, por edhe ata atë 
botë e zgjodhën heshtjen.

Qeveria Kurti vazhdonte me qasjen e gabuar ndaj sindikatave dhe 
dialogut me to e në anën tjetër SBASHK-u vazhdonte me përpjekjet 
që të kërkesat e anëtarësisë të zgjidhen me dialog. Dëshmi e këtij 
angazhimi të SBASHK-ut janë edhe letrat dërguar Presidentes së 
Kosovës Vjosa Osmani dhe kryetarit të Parlamentit Glauk Konjufca. 

“Me mirësi Ju lusim që të angazhoheni 
për të ndërmjetësuar me qëllim që 
të niset me dialogun e mirëfilltë mes 
Qeverisë, gjegjësisht Ministrave gjegjës 
dhe SBASHK-ut, ngase edhe përkundër 
shumë shkresave e apeleve tona 
publike, Qeveria nuk është përgjigjur 
duke mohuar çdo mundësi që çështjet e 
ngritura sipas kërkesave legjitime të të 
punësuarve në tërë sektorin e arsimit, që 
nga çerdhet e deri në Universitete dhe në 

sektorin e kulturës të debatohen dhe të gjendet zgjidhje e pranueshme. 
E nderuara Presidente, i nderuari Kryetar i Parlamentit të Republikës 
së Kosovës si dëshmi e kësaj qasje të Qeverisë ndaj sindikatave është 
edhe formimi i grupit punues për përgatitjen e draft ligjit të pagave, 
në të cilin ka përfaqësues nga institucionet e palët tjera, por nuk është 
as edhe një përfaqësues i SBASHK-ut, e as i ndonjë sindikate tjetër. 
Kemi adresuar edhe kërkesa të tjera modeste të ardhura nga anëtarësia 
jonë, por ato le që nuk janë plotësuar, por as që është shprehur vullnet e 
gatishmëri e Qeverisë për të debatuar me ne për këto kërkesa. E gjithë 
kjo ka ndikuar që të shtohen tensionet mes anëtarësisë sonë dhe shumica 
e tyre me deklarime të nënshkruara kërkojnë që Kongresi që mbahet 

Marrëveshje me Ordinancën Stomatologjike ‘’Morfodent’’
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SBASHK edhe në muajin mars 
kishte vazhduar angazhimet 
që me dialog të zgjidhën 
kërkesat e anëtarësisë duke 
dërguar kërkesa për takime te 
bartësit e funksioneve të larta 
në institucionet e Kosovës. Në 
kuadër të kësaj kishte zhvilluar një 
takim me zv/ministrin Pupovci, 
drejtorin e departamentit ligjor 
Isni Kryeziu dhe me këshilltarë të 
ministres Nagavci. Temë kryesore 
e këtij takimi ishte: Shqetësimet 
e arsyeshme të anëtarësisë së 
SBASHK-ut lidhur me Ligjin e 
pagave dhe kërkesa për qeverinë 
që të mbështes të gjithë të 
punësuarit në arsim për shkak të 

Udhëheqësit sindikal të EI-së 
dhe ETUCE-s u ishin drejtuar 
sindikatave anëtare nga vendet 
demokratike të Evropës e tërë 
botës me apel që në shenjë 
solidariteti me nxënësit dhe 
mësimdhënësit e Ukrainës e për 
ta gjykuar publikisht agresionin 
rus të zhvillojnë aktivitete që 
bartin mesazhe mbështetjeje 
e solidariteti me nxënësit dhe 
mësimdhënësit e Ukrainës. 

 
 

ngritjes së madhe të çmimeve të artikujve elementarë me një shtesë prej 
100 euro në pagat e tyre aktuale. Në këtë takim zv/ministri Pupovci ishte 
deklaruar se kërkesat e SBASHK do i përcjell Ministres e po ashtu ishte 
shprehur se SBASHK-u të dërgoj versionin e argumentuar për pjesën që 
ka të bëj me arsimin te Ligji i pagave, të cilin MASHTI do ta analizojë me 
kujdes.
Kryetari Jasharaj dhe nënkryetarja Shala kanë pasur një takim edhe me 
Ministren Nagavci, të cilës i kishin bërë me dije për pakënaqësitë që sa vinin 
e shtoheshin në tërë sistemin arsimor për arsye të heshtjes së vazhdueshme 
të Qeverisë ndaj kërkesave të arsyeshme të tyre duke  kërkuar që Ministrja 
të angazhohet në Qeveri që të merret vendim për realizimin  kërkesës së 
SBASHK-ut për shtesën prej 100 euro në paga për të gjithë të punësuarit në 
arsim që nga çerdhet e deri në universitet dhe për institucione të kulturës. 
Duke parë se Ministrja Nagavci nuk po jepte ndonjë sinjal optimizmi, 
përfaqësuesit e SBASHK-ut i kujtuan se nëse Qeveria vazhdon me qasje 
të tillë ndaj kërkesave të SBASHK-ut, atëherë duke respektuar zërin e 
anëtarësisë do të fillohet me veprime sindikale duke mos përjashtuar edhe 
grevën  e përgjithshme.

SBASHK duke parë fotografi e 
xhirime të këtij aktiviteti kudo në 
shkollat e Kosovës ka vlerësuar 
lart këtë aktivitet, i cili dërgoi 
mesazh domethënës të mbështetjes 
e solidaritetit për nxënësit dhe 
mësimdhënësit e Ukrainës e 
duke gjykuar në të njëjtën kohë 
agresionin rus.
SBASHK i ka dërguar informatë Internacionales së Arsimit (EI) dhe 
Komitetit të Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE). Ndërsa ne, te 
ju lexues të nderuar po përcjellim përmbajtjen e informatës bashkë me 
Deklaratën e përbashkët të EI-ETUCE për Ukrainën.
''I nderuari Sekretar i përgjithshëm 
i EI-së, z. Edvards, e nderuara 
drejtoreshë e përgjithshme 
e ETUCE, znj. Flocken Ju 
falënderojmë për këshillat lidhur 
me solidaritetin dhe mbështetjen 
për kolegët tanë ukrainas.
Ju informojmë se SBASHK iu bashkua kolegeve e kolegëve sindikalistë 
nga Evropa dhe e tërë bota duke apeluar te të gjithë anëtarësia jonë për 
një aktivitet solidariteti për nxënësit dhe kolegët tanë ukrainas e duke 
gjykuar e dënuar agresionin e Rusisë.
Ky aktivitet u zhvillua në orët 
e para në të dy ndërrimet e 
mësimit në shumicën e shkollave 
të Republikës së Kosovës dhe 
nxënësit dhe mësimdhënësit nga i gjithë vendi ynë me fjalë e shprehje 

Takim me Ministren, takim me përfaqësues të tjerë të MASHTI-t

E duam lirinë edhe për të tjerët, i urrejmë pushtuesit



1 0F A Q E R R U G Ë T I M I  I  S B A S H K - u t

dhe ka qenë e mbetet shembull 
i shkëlqyer i përkushtimit për 
dialog me institucionet, por janë 
Qeveria dhe ministritë ato, që po 
i ikin dialogut dhe prandaj ndaj 
kësaj qasjeje të gabuar të tyre, pa 
dëshirën tonë jemi të detyruar të 
përgatitemi e të veprojmë sipas 
zërit të anëtarësisë.
Lidhur me Kongresin në këto 
takime janë dhënë raporte të 
përgatitjeve dhe janë analizuar 
e miratuar shumë ide që 
kontribuojnë në rrjedhën e 
mbarë të punimeve të Kongresit. 
Pjesëmarrësit e këtyre takimeve 
kanë përgëzuar komisionin e 
përgatitjes, komisionet tjera dhe 
stafin qendror për angazhimin 
e tyre maksimal në shërbim 
të realizimit me kohë të të 
gjitha detyrave konkrete, që 
janë të shumta, por falë zellit e 
angazhimit të përbashkët janë 
kryer me përpikëri. 

Kongresi i 8-të i SBASHK-ut 
po afrohej. Kjo konsiderohej 
nga ngjarjet e veçanta dhe 
prandaj në takimin e përbashkët 
të Këshillit Drejtues dhe 
kryetarëve të nivelit komunal 
sindikal e të Universiteteve u 
emëruan komisionet gjegjëse 
për përgatitjen e Kongresit. 

nga zemra shprehën solidaritetin duke bashkëndjerë dhimbjen për 
gjendjen atje dhe për viktimat e pafajshme e duke gjykuar agresionin 
rus me lutjen e përbashkët që atje të ndalet lufta dhe të kthehet paqja, të 
dëgjohet zilja e shkollës dhe kënga e buzëqeshja e fëmijëve të Ukrainës. 
Ky aktivitet ka arritur efektin e pritur dhe është përcjellë edhe nga 
mediet e po ashtu janë publikuar pamje të shumta nga ky aktivitet 
edhe në rrjetet sociale. Edhe kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj 
ka dhënë deklarata për shumë medie të Kosovës për këtë aktivitet 
solidariteti dhe është kyçur në një debat për solidaritetin për Ukrainën 
edhe në një televizion të Shqipërisë.
Po ashtu Ju informojmë se në faqen tonë zyrtare bashkë me një 
përshkrim të aktivitetit tonë ilustruar me shumë foto po botojmë edhe 
Deklaratën e përbashkët EI-ETUCE për Ukrainën. Ndërsa ne do të 

botojmë edhe shkrime e foto nga 
aktivitetet e sindikatave simotra 
në mbështetje të kolegëve 
tanë në Ukrainë.'', thuhet në 
informatën e SBASHK-ut.

Gatishmëri e plotë për përballje me sfidat e kohës

Komisioni përgatitor dhe stafi në nivel të lartë të detyrës

Edhe në muajin mars SBASHK ka vazhduar me takimet e shumta 
konsultative me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të 
Universiteteve duke bashkëbiseduar vazhdimisht për situatën aktuale 
në arsim dhe për sfidat me të cilat po përballeshim vazhdimisht në 
angazhimet për realizimin kërkesave të anëtarësisë. Temë e debatit në 
këto takime ishin përpjekjet që me dialog të zgjidhen kërkesat legjitime 
të anëtarësisë, por edhe përgatitjet që ishin duke u bërë që në mungesë 
të dialogut të fillohet me veprime sindikale për të cilat janë deklaruar 
me kohë anëtarësia përmes nënshkrimeve të tyre. Po ashtu rëndësi 
meritore në këto takime i është dhënë përgatitjeve që janë bërë e duhen 
bërë për mbajtjen e ngjarjes së veçantë për SBASHK-un, pra Kongresi 
i 8-të.
Në këto takime u vlerësua se SBASHK ka bërë shumë angazhime 
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Kongresi i 8-të i SBASHK-ut

Komisioni për përgatitjen e 
Kongresit i udhëhequr nga 
nënkryetarja Vjollca Shala 
bëri planifikimin paraprak 
të aktiviteteve dhe duke 
pasur përkrahjen konkrete të 
koordinatorit për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri, 
stafit dhe veprimtarëve 
vullnetarë sindikal arritën të 
realizojnë gjithë detyrat me 
qëllim që kjo ngjarje e madhe 
dhe e veçantë të ketë fillim 
dhe përmbyllje të mbarë. 
Edhe Komisioni kandidues 
ka mbajtur takime të shumta 
duke analizuar kandidimet e 
ardhura për kryetar dhe ato për 
Komisionin mbikëqyrës e atë 
statutor, përgatiti raportin që 
do ia prezantojë delegatëve të 
Kongresit. 

Po ashtu me kohë u dërguan ftesat edhe për mysafirët e nderuar dhe në 
bazë të përgjigjeve të tyre shihet respekti i lartë për SBASHK-un edhe 
nga miqtë ndërkombëtarë ngase kishin konfirmuar pjesëmarrjen në 
Kongres drejtoresha e Komitetit të Sindikatave të Arsimit të Evropës 
Susan Flocken, mikja e madhe e SBASHK-ut Trudy Kerperien, që 
është nënkryetare e ETUCE, anëtare e bordit të EI dhe sekretare për 
marrëdhënie me jashtë e sindikatës së arsimit të Holandës me të cilën 
SBASHK ka bashkëpunim të shkëlqyer nëpër vite e dekada. 

Në ambientet e Fakultetit të 
Edukimit në Prishtinë të shtunën 
e 2 prillit u mbajt Kongresi i 
8-të i SBASHK-ut. Komisioni 
përgatitor, udhëhequr nga 
nënkryetarja Vjollca Shala, 
koordinatori për organizim të 
brendshëm Ymer Ymeri bashkë 
me stafin qendror dhe me 
vullnetarë sindikal kishin bërë 
angazhime të jashtëzakonshme 
që kjo ngjarje e veçantë të ketë 
rrjedhë të mbarë.

SBASHK me punë e angazhim 
ka krijuar respekt meritor edhe 
të Internacionalja e Arsimit 
(EI), të Komiteti i Sindikatave 
të Arsimit të Evropës (ETUCE), 
por edhe të sindikatat simotra 
nga shtetet e ndryshme dhe kjo u 
dëshmua edhe me pjesëmarrjen 
e tyre në Kongres. Ishin në 

këtë ngjarje të rëndësishme dhe me fjalët përshëndetëse shprehen 
gjithë respektin, por edhe përkrahjen për angazhimet e SBASHK-ut, 
Drejtoresha e Komitetit Evropian të Sindikatave për Arsim znj. Susan 
Flocken, mikja e madhe e SBASHK-ut Trudy Kerperien, që është 
anëtare e Bordit qendror të EI-së, nënkryetare e ETUCE-së dhe sekretare 
për marrëdhënie me jashtë e Sindikatës së Arsimit të Holandës, drejtori 
i programit të qendrës së solidaritetit me bazë në SHBA z.Steven 
McCloud, Kryetari i sindikatës së Arsimit të Turqisë z.Ali Yalçin, 
Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Arsimit nga Shqipëria z.Nevrus 
Kaptelli, kryetari i Federatës Sindikale të Arsimit dhe Shkencës nga 
Shqipëria z.Isa Rekaj, Kryetari i Sindikatës së Arsimit të Maqedonisë së 
Veriut z.Jakim Nedelkov, Kryetari i Sindikatës së Arsimit nga Mali i Zi 
z.Radomir Bozhoviq, Kryetari Sindikatës së Arsimit nga Qiproja turke 
z.Ozan Elmali, përfaqësuesi nga Presheva, Bujanovci dhe Medvegja 
profesori i nderuar z.Agim Hasani, Rektori i nderuar z.Artan Nimani, 
Kryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës prof. dr. z.Hysen 
Sogojeva, Kryetari i Këshillit të Prindërve të Komunës së Prishtinës 
z.Jeton Demi, Kryetari e Federatës 
së Sindikatave të Shëndetësisë së 
Kosovës z. Blerim Syla dhe kryetari 
i BSPK-së, prof. dr. Atdhe Hykolli. 
Delegatëve dhe mysafirëve me një 
fjalë rasti u është drejtuar edhe 
ministrja e MASHTI-t, znj. Arbërie 
Nagavci.
Në fillimet e punimeve të Kongresit në kuadër të fjalës përshëndetëse 
kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka shprehur respekt të lartë 
për unitetin e shkëlqyer të të gjithë anëtarësisë e pastaj me një fjalim 
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Pas kësaj Drejtoresha e Komitetit 
Evropian të Sindikatave për 
Arsim znj. Susan Flocken i 
është drejtuar Kongresit duke ia 
bërë të qartë Ministres Nagavci 
se të 11 milionë anëtarët e 
ETUCE-së ishin dhe janë me 
sindikatën anëtare SBASHK 
dhe e mbështesin në të gjitha 
angazhimet në shërbim të 
anëtarësisë. Ajo ka përsëritur 
se Qeveria ka obligim të 
zhvillojë dialog të mirëfilltë me 
SBASHK-un dhe të realizojë 
kërkesat legjitime. 

Pasi që edhe në Slloveni kolegët 
tanë po përballeshin me aktivitete 
sindikale në përpjekje për ti 
realizuar kërkesat e anëtarësisë, 
Sekretari i Përgjithshëm i 
sindikatës SVIZ dhe nënkryetar 
në ETUCE z. Branimir Strukelj 
iu drejtua Kongresit me 
mesazh përmbajtjesor nga larg 
e duke rikujtuar edhe njëherë 
miqësinë mes dy sindikatave 
dhe mbështetjen e vazhdueshme 
të sindikatës sllovene për 
SBASHK-un.

Mikja e madhe e SBASHK-ut 
Trudy Kerperien, ka kujtuar 
bashkëpunimin me SBASHK-
un nëpër vite e dekada duke 
shprehur gëzimin për arritjet 
e shumta që ka shënuar kjo 
sindikatë. Edhe mysafirët tjerë 

emocional ka kujtuar koleget e kolegët që pandemia duke u bërë mik 
i ngushtë me vdekjen i mori duke na ka krijuar zbrazëti e dhimbje të 
madhe. 

Pas kësaj kryetari Jasharaj duke folur për arritjet dhe angazhimet 
e SBASHK-ut në të ardhmen u ka deklaruar delegatëve se nuk bën 
shumë plane të angazhimit në letër sepse plani i veprimit e angazhimit 
të SBASHK-ut janë kërkesat dhe zëri i anëtarësisë. 

I penguar që të jetë në Kongres nga angazhimet e shumta dhe situatat 
e reja të krijuara në shumë sindikata kudo në Evropë e botë, sekretari i 
përgjithshëm i EI-së, z. David Edvards i është drejtuar pjesëmarrësve 
me një mesazh përmbajtjesor e domethënës nga larg duke ripërsëritur 
përkrahjen e Internacionales së Arsimit për SBASHK-un në përpjekjet 
për realizimin e kërkesave të anëtarësisë. 



1 3F A Q ER R U G Ë T I M I  I  S B A S H K - u t

në fjalët e tyre përshëndetëse 
kanë vlerësuar lart angazhimet 
dhe arritjet e SBASHK-ut duke 
ripërsëritur se solidarizohen dhe 
mbështesin këtë sindikatë në 
gjithë përpjekjet për realizimin 
e kërkesave të anëtarësisë. 
SBASHK duke vlerësuar lart 
angazhimin dhe mbështetjen 
e vazhdueshme morale për 
gjitha sindikatat në botë e në 
veçanti edhe ndaj SBASHK-
ut ka nderuar me titullin 
më të lartë “Honoris Causa 
Fehmi Agani” sekretarin e 
përgjithshëm të Internacionales 
së Arsimit David Edvards, 
Drejtoreshën e Komitetit 
Evropian të Sindikatave për 
Arsim znj. Susan Flocken dhe 
koordinatorin për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri 
për kontribut të lartë në gjithë 
angazhimet dhe aktivitetet e 
SBASHK-ut në shërbim të 
anëtarësisë. 

Një moment i veçantë e plot 
emocione në Kongres ishte 
lartësimi i kujtimit për koleget 
e kolegët tanë të vdekur nga 
Covid. 
“Covid u bë shok i ngushtë 
me vdekjen dhe ua ndërpreu 
rrugëtimin në misionin e shenjtë 
shumë kolegeve e kolegëve tanë. 
Lajmet që ata më nuk janë mes 
nesh na pikëlluan vazhdimisht 
dhe edhe sot e gjithmonë do ta 

ruajmë e lartësojmë kujtimin për ta”, u shpreh plot emocione kryetari 
Jasharaj teksa në ekran shfaqeshin fotografitë e kolegeve e kolegëve 
tanë që nuk janë më mes nesh. 

Në pjesën e dytë të 
punimeve Kongresi ka 
aprovuar raportet e punës 
dhe atë financiar e të 
Komisionit mbikëqyrës 
dhe ka treguar përbërjet 
e Komisioneve të 
Kongresit. Delegatët e 
kanë aprovuar me votën 
e tyre edhe planifikimin 
buxhetor për 4 vitet e ardhshme. 
Në vazhdim të punimeve delegatët janë njoftuar nga Komisioni 
Kandidues për propozimet e arritura për kryetar të SBASHK-ut dhe për 
Komisionet gjegjëse. Delegatët me votën e tyre të fshehtë e në garën 
mes dy e më shumë kandidatëve kanë zgjedhur edhe për një mandat 
Rrahman Jasharajn për kryetar të SBASHK-ut e po ashtu kanë votuar e 
zgjedhur edhe tre anëtarë të Komisionit mbikëqyrës dhe të Komisionit 
statutor. SBASHK falënderon dekanin dhe stafin e të punësuarit 
në Fakultetin e Edukimit për përkrahjen për mbajtjen me sukses të 
Kongresit. 
Kongresi kishte rrjedhë të mbarë dhe përfundoi me sukses punimet. 
SBASHK falënderoi mediet për raportimet dhe lajmet korrekte lidhur 
me Kongresin.
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Kryetari Hykolli kujtoi 
edhe kërkesën që të nis së 
implementuari Ligji i sigurimeve 
shëndetësore dhe që të bëhet 
plotësim ndryshimi i Ligjit për 
skemat pensionale të financuara 
nga shteti e që sidomos të 
ndryshohet neni 8, paragrafi 
1 e nënparagrafët 1.2 dhe 1.3 
në mënyrë që të hiqet kriteri 
diskriminues që për të marrë 
pensionin e punës i punësuari 
me rastin e pensionimit duhet 
të ketë 15 vite kontributdhënëse 
para datës 1 janar 1999, kriter 
ky i pamundshëm për t’u arritur 
kur dihet se pushteti i dhunshëm 
i instaluar serb në ato vite 
kishte larguar nga puna mijëra 
punëtorë të Kosovës.

Duke respektuar vendimin Kongresit të 8-të dhe duke parë se Qeveria 
Kurti vazhdonte me hezitimin për të pasur dialog me sindikatat e për 
t’u angazhuar në zgjidhjen e kërkesave të tyre legjitime, SBASHK-u 
kishte paraqitur idenë në mbledhjen e Kryesisë Ekzekutive të BSPK-
së që të ketë veprime sindikale e duke përmendur 8 prillin. Kryesia 
Ekzekutive mbështeti këtë ide me vendimin unanim që në shenjë reagimi 
ndaj heshtjes së Qeverisë të organizohet protestë me pjesëmarrjen e 
vetëm kryetarëve e kryesive të shoqatave sindikale dhe të organeve 
udhëheqëse të secilës federatë. 

Më 8 prill pjesëmarrësit e protestës u takuan fillimisht te Biblioteka 
Kombëtare e pastaj në mënyrë të organizuar marshuan nëpër rrugët 
e kryeqytetit për të arritur pastaj para ndërtesës së Qeverisë. Policia 
e Kosovës gjatë gjithë kohës së marshimit, por edhe sa ka zgjatur 
protesta, tregoi pedanteri e sjellje shembullore në krye të detyrës së 
tyre e për këtë i ndihmuan me sjellje dinjitoze edhe pjesëmarrësit e 
këtij veprimi sindikal.

Kryetari i BSPK-së, Atdhe Hykolli para ndërtesës së Qeverisë e në 
prani të shumë medieve shpalosi kërkesat duke insistuar edhe një 
herë që Qeveria të nis me dialogun përmbajtjesor dhe të angazhohet 
sinqerisht për zgjidhjen e kërkesave legjitime e të drejta të të punësuarve 
në tërë sektorin publik. Ai këtu nënvizoi veçmas kërkesën që Ligji i 
pagave në pajtueshmëri me sindikatat të miratohet sa më parë e deri në 
implementimin e tij Qeveria të bëj rritje të pagave prej 100 euro për të 
gjithë të punësuarit që marrin paga nga buxheti i Kosovës.

SBASHK me federatat tjera sindikale në protestën e 8 prillit 
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Dy takime të rëndësishme të Kryesisë Ekzekutive të BSPK-së

Në këtë protestë, Qeverisë i 
janë drejtuar edhe kryetari i 
Këshillit Drejtues të BSPK-
së, Ali Gashi edhe kryetari 
i SBASHK-ut Rrahman 

Protesta e 8 prillit dëshmoi 
se kur sindikatat angazhohen 
bashkërisht në aktivitete 
sindikale, atëherë zëri sindikal 
bëhet më i fuqishëm. Kjo 
u tha edhe në takimin e 
jashtëzakonshëm të kryesisë 
Ekzekutive të BSPK-së, më 
20 prill, kur u bë vlerësimi i 
protestës dhe u debatua lidhur 
me aktualitetin e krijuar pas 
saj. Kryetari i BSPK-së, Atdhe 
Hykolli lavdëroi SBASHK-
un dhe Federatat tjera për 
pjesëmarrjen e dinjitetshme 
në protestën e 8 prillit e 
pastaj informoi lidhur me 
përmbajtjen e takimit që ai 
bashkë me anëtaren e Kryesisë 
Ekzekutive, gjegjësisht 
nënkryetaren e SBASHK-
ut, Vjollca Shala, kishin me 
kryeministrin Kurti. Në atë 
takim, sipas përfaqësuesve të 
BSPK-së, ishte bashkëbiseduar 
për të gjitha kërkesat e 
anëtarësisë dhe shpresohet 
se Kurti dhe Qeveria do të 
vazhdojnë me takimet dhe 
me angazhimet për gjetjen e 
zgjidhjeve të pranueshme për 
kërkesat e prezantuara qartë 
në atë takim. 
Anëtarët e Kryesisë 

Jasharaj. ” Nëse Qeveria vazhdon me heshtjen, sindikatat do të 
vazhdojnë me veprimet sindikale. Pas 20 prillit do të ketë edhe greva 
edhe protesta. Dikujt nuk do t’i dalin hesapet si duhet, e asaj që 
nuk do t’i dalin hesapet si duhet do të jetë Qeveria”, ishte shprehur 
Jasharaj në protestën e 8 prillit. 

Ekzekutive theksuan se u mbetet të shpresojnë se Qeveria do të 
vazhdojë dialogun e nisur më në fund dhe u pajtuan që të mbahet më 
28 prill mbledhja e radhës e Kryesisë Ekzekutive për të analizuar 
se çfarë ka ndodhur brenda javës. Kështu edhe ndodhi. Më 28 prill 
në selinë e BSPK-së u takuan prapë anëtarët e Kryesisë Ekzekutive 
dhe bashkërisht kanë analizuar aktualitetin. Ata kanë dëgjuar nga 
kryetari Hykolli se ka vazhduar komunikimi me anëtarë të stafit 
qeveritar, porse takime me ministrat nuk ka pasur ende, ndonëse ka 
premtime se këto do të ndodhin së shpejti. Kryesia Ekzekutive është 
shprehur se kjo nuk është e mjaftueshme dhe prandaj sollën vendim 
unanim që më 12 maj të organizohej grevë njëorëshe në sektorët 
që përfaqësojnë sindikatat anëtare të BSPK-së dhe nëse edhe pas 
këtij paralajmërimi nuk do të kishte reflektim të duhur të Qeverisë, 
të organizohet protestë më 20 maj duke ftuar gjithë anëtarësinë që 
të jetë pjesë e këtij reagimi sindikal. Sindikatat anëtare të BSPK-
së u pajtuan që në vazhdimësi të gjithë angazhimet dhe veprimet 
sindikale t’i marrin bashkërisht sepse bashkë, siç u tha në këto 
takime, jemi zë më i fuqishëm sindikal.
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Vjollca Shala ka prezantuar 
para pjesëmarrësve programin e 
punës për katër vitet e ardhshme 
dhe pas kësaj anëtarët e Këshillit 
Drejtues me votën e lirë e të 
fshehtë i kanë dhënë besimin 
edhe për një mandat koleges 
Shala që të jetë nënkryetare e 
SASHK-ut. 

Pas kësaj anëtarët e Këshillit 
Drejtues kanë dëgjuar informatat 
e kryetarit Jasharaj, nënkryetares 
Shala dhe koordinatorit për 
organizim të brendshëm Ymer 
Ymeri lidhur me situatën 
aktuale dhe për angazhimet 
që janë bërë në kuadër të 
BSPK-së që të ketë dialog me 
institucionet dhe që të gjendet 
zgjedhje për kërkesat aktuale të 
anëtarësisë. Është theksuar se 
ka pasur takime e komunikim, 
porse kjo është vlerësuar e 
pamjaftueshme dhe prandaj në 
takimin e Kryesisë Ekzekutive të 
BSPK-së sindikatat anëtare janë 
pajtuar që të ketë edhe veprime 
sindikale duke saktësuar se 
më datën 12 maj tërë sektori 
i arsimit, por edhe sektorët 
tjerë publik do të mbajnë grevë 
njëorëshe, ndërsa më 20 maj, 

Kongresi i 8-të i SBASHK-ut dëshmoi unitetin dhe përkushtimin për 
të vazhduar angazhimet në përballje me sfidat e shumta të kohës. Njëra 
nga detyrat që përcaktonte Statuti ishte edhe konstituimi i Këshillit 
Drejtues. Kjo ndodhi në afatin e paraparë dhe organi më i lartë i 
SBASHK-ut mbajti takimin e parë në përbërje të re dhe po në këtë 
takim konstituiv edhe analizoi situatën aktuale edhe mori vendime 
brenda kompetencave që ka. 

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj në fjalën përshëndetëse ka 
përgëzuar anëtarët e Këshillit Drejtues duke u kujtuar se janë pjesë e 
organit më të lartë të SBASHK-ut mes dy Kongreseve dhe se i presin 
shumë angazhime në përpjekjet për të realizuar kërkesat e anëtarësisë 
në këtë kohë plot sfida. 
Pas konstituimit të Këshillit Drejtues, kryetari Jasharaj i ka dorëzuar 

shkresën Komisionit kandidues duke u bazuar në pikën 22 të nenit 69 
të Statutit të SBASHK-ut që ka të bëj me zgjedhjen e nënkryetares. 
Komisioni ka vlerësuar se kandidatja Vjollca Shala plotëson gjithë 
kriteret e kërkuara nga Statuti. 

Takimi i parë i Këshillit të ri Drejtues të SBASHK-ut
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Letër nga SBASHK deputeteve dhe deputetëve të Parlamentit të 
Kosovës 

Trajnime në Suharekë, Prishtinë, Drenas e në Prizren

nëse deri atëherë nuk do të ketë 
lëvizje e marrëveshje konkrete, 
ishte vendosur të organizohej 
një protestë me pjesëmarrjen e 
gjithë anëtarësisë. 
Këshilli Drejtues i SBASHK-
ut po në këtë takim kishte 
marrë vendim që të fillohej 
me përgatitjet për realizimin 
e aktivitetit tradicional për 
dërgimin e një numri të 
konsiderueshëm të anëtareve 

e anëtarëve të SBASHK-ut për pushime në bregdetin shqiptar duke 
rikujtuar edhe kriteret që duhen respektuar nga shoqatat sindikale gjatë 
përzgjedhjes së pushuesve.

SBASHK-u duke dëshmuar 
se është i përkushtuar që me 
dialog të arrihej marrëveshje 
e pranueshme për kërkesat 
e anëtarësisë vazhdoi me 
përpjekjet duke dërguar shkresa 
institucioneve për takime e 
duke kërkuar edhe angazhimin 
e deputetëve të Parlamentit 
të Kosovës, që të ndihmojnë 
në nisjen e një dialogu 
përmbajtjesor. Në kuadër të 
këtij angazhimi SBASHK-u 
u dërgoi apel në adresat e tyre 
zyrtare elektronike deputeteve 
e deputetëve të Parlamentit 
të Kosovës duke apeluar te ta 
që të angazhohen për debat 
konstruktiv dhe që të ketë dialog 
e marrëveshje të Qeverisë me 
sindikatat. 
“Të nderuara deputete, të 
nderuar deputetë të parlamentit 
të Republikës së Kosovës, 
SBASHK-u dhe sindikatat 
tjera duke respektuar zërin e 
anëtarësisë së tyre me muaj 

të tërë janë angazhuar edhe përmes BSPK-së, që të kenë dialog me 
Qeverinë e për të arritur marrëveshje të pranuar për kërkesat legjitime 
të të punësuarve në arsim dhe në sektorët tjerë. Mungesa e gatishmërisë 
së Qeverisë për dialog ka bërë që të krijohet situatë e tensionuar dhe 
SBASHK e sindikatat tjera kanë nisur me veprime të kufizuara e të 
përshkallëzuara sindikale, por duke i dhënë kohë e hapësirë Qeverisë 
për dialog e marrëveshje. 
Ju kujtojmë se ndodhi protesta e 8 prillit me pjesëmarrjen vetëm të 
udhëheqësve sindikal, por Qeveria heshti, ndodhi edhe greva njëorëshe 
më 12 maj në tërë sektorin e arsimit që nga çerdhet e deri në universitete 
dhe prapë Qeveria heshti. Të premten, më 20 maj, do të jetë protestë 
me pjesëmarrje të të punësuarve në arsim dhe tërë sektorin publik dhe 
nëse edhe pas kësaj Qeveria hesht dhe nuk angazhohet për dialog e 
marrëveshje me sindikatat, atëherë arsimi dhe sektorët tjerë po shkojnë 
drejt grevës së përgjithshme, të cilën ne nuk e dëshirojmë dhe prandaj 
po ju drejtohemi Juve të nderuara deputete dhe juve deputetë të nderuar 
që të angazhoheni dhe në një debat konstruktiv të ndihmoni që të ketë 
dialog e marrëveshje të Qeverisë me sindikatat”, kërkoi angazhim të 
deputetëve SBASHK-u, por nuk ndodhi ndonjë angazhim konkret i 
tyre. 

Krahas shumë aktiviteteve e angazhimeve, koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri bashkë me stafin qendror e në koordinim të 
plotë me kryetarët e nivelit komunal sindikal vazhdojnë ta respektojnë 
vullnetin e anëtarësisë për organizimin e trajnimeve të licencuara. Ky 
aktivitet është zhvilluar në Suharekë, Prishtinë, Drenas e Prizren.
Kështu të shtunën e 21 majit filluan trajnimet “ Aplikimi i programeve 
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njëjti trajnim, ka vazhduar, i 
udhëhequr nga trajneri Albert 
Samadraxha në shkollën “Avdyl 
Frashëri” të Prizrenit. 

Edhe në shkollën “Dardania” 
të Prishtinës është organizuar 
trajnimi “Udhëheqja dhe 
planifikimi strategjik në 
Arsimin Parauniversitar” me 
trajneren Valentina Sopjani. 
Pjesëmarrësit i vizitoi kryetari 
i Kuvendit të Sindikatës së 
Arsimit Parauniversitar për 
Prishtinën, Ahmet Pllana, i cili 
ka përgëzuar pjesëmarrësit dhe 
ka shprehur respekt meritor për 
SBASHK-un, që krahas shumë 
angazhimeve të tjera, tregon 
përkushtim të vazhdueshëm 
për të respektuar vullnetin e 
anëtarësisë duke organizuar 
trajnime. 

Pas mbajtjes së grevës njëorëshe 
edhe në ndërrimin e dytë 
Këshillat Greviste raportuan për 
rrjedhën e këtij veprimi sindikal 
duke konfirmuar se në nivel 
vendi greva ishte e realizuar 
pothuajse 100%.
 

kompjuterike” në Duhel, në ambientet e shkollës "Sadri Duhla" me 
trajneren Bahrije Elshani, pastaj “ Udhëheqja dhe planifikimi strategjik 
në Arsimin Parauniversitar’’ me trajnerin prof. dr. Hysen Sogojeva, 
aktivitet ky që u zhvillua në shkollën “Shkëndija” në Suharekë dhe 
trajnimi “Edukimi Medial dhe roli i tij në zhvillimin demokratik” me 
trajneren Arbenita Hoxha, që po ashtu u mbajt në shkollën “Shkëndija”. 
Kryetari i Kuvendit të Arsimit Parauniversitar për Suharekën, Nazim 
Gashi, vizitoi pjesëmarrësit e këtyre trajnimeve duke i përshëndetur 
në emër të kryesisë qendrore e duke i përgëzuar për vullnetin që edhe 
në ditë vikendi të marrin pjesë në trajnime për të arritur njohuri të reja 
që do t’i vënë në shërbim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë në 
arsim. Ai ka shprehur respekt për stafin qendror të SBASHK-ut dhe ka 
falënderuar edhe trajneret për angazhimin e përkushtimin duke shprehur 
bindjen se ata do të arrijnë të bartin njohuri të reja te pjesëmarrësit gjatë 
gjithë ditëve të trajnimit. 

Po ashtu ky aktivitet është zhvilluar edhe në shkollën “Rasim Kiçina” 
të Drenasit me trajnimin “Aplikimi i programeve kompjuterike 
në mësimdhënie”, udhëhequr nga trajneri Nexhmedin Gruda. I 

Kryesia Ekzekutive e BSPK-së duke dëgjuar me kujdes vlerësimet 
e bëra për situatën aktuale dhe duke u bazuar në zërin e anëtarësisë 
vendosi të shkohet në grevën njëorëshe. 

Ky vendim ishte përkrahur njëzëri edhe nga kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të Universiteteve dhe më 12 maj, edhe një herë u dëshmua 
uniteti dhe besimi i ndërsjellë mes anëtarësisë.

I tërë sistemi arsimor në grevën paralajmëruese 
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U vlerësua madhështore protesta e 20 majit organizuar nga BSPK

Në takimin e jashtëzakonshëm 
të SBASHK-ut me kryetarët e 
nivelit komunal sindikal dhe 
të Universiteteve, por edhe në 
takimin e Kryesisë ekzekutive 
të BSPK-së u analizua rrjedha 
e protestës së 20 majit dhe 
ishte vlerësim i përbashkët se 
ky veprim sindikal ka shënuar 
pjesëmarrje të madhe të 
sindikalistëve. 

Këtë madhështi dhe masivitet 
protestës ia kishin dhënë 
veçmas anëtarët e SBASHK-ut, 
të cilët kishin nisur rrugëtimin 
me kohë nga gjithë komunat dhe 
nga Universitetet. Do kujtuar 
se kishin kërkuar edhe koleget 
e kolegët tanë nga çerdhet që 

të marrin pjesë që të gjithë në këtë veprim sindikal, por për hirë të 
prindërve që punojnë e do të kishin telashe se çfarë të bëjnë atë ditë 
me fëmijët e tyre të vegjël, por pas këshillimeve me përfaqësues të 
çerdheve u arrit marrëveshje që këto institucione të punojnë, ndërsa në 
protestë të jenë përfaqësues të autorizuar nga çerdhet. 
SBASHK publikisht kishte shprehur 
respekt edhe për mirëkuptimin e 
nxënësve, studentëve dhe të prindërve 
që dëgjuan apelin që të premten e 20 
majit shkollat e Universitetet të mos 
punojnë ngase të punësuarit në këto 
institucione arsimore ishin pjesë e 
protestës. 
Kujtojmë se opinioni dhe mediet e 
kishin vlerësuar lart këtë protestë duke veçuar qëndrimin e dinjitetshëm 
të pjesëmarrësve dhe kulturën e lart të tyre ngase ata në as edhe një 
moment nuk kishin brohoritje me fjalë fyese ndaj dikujt, por zëshëm 
e me brohoritje tregonin respektin për SBASHK-un dhe kujtonin 
kërkesat legjitime. 

Pas kësaj në takimin 
e jashtëzakonshëm të 
SBASHK-ut me kryetarët 
e nivelit komunal sindikal 
dhe të universiteteve dhe 
në takimin e Kryesisë 
ekzekutive të BSPK-së 
duke debatua për hapat e 
radhës u vendos unanimisht 
që të respektohet detyrimi 
u obligimi nga Ligji mbi 

grevat që para se të shkohet në grevën e përgjithshme të aktivizohej 
ndërmjetësuesi ligjor për të ndërmjetësuar në nisjen e dialogut mes 
BSPK-së dhe Qeverisë e me qëllim të arritjes së marrëveshjes së 
pranueshme për kërkesat e anëtarësisë, marrëveshje kjo që do të ishte 
pastaj obligative. 

Pjesëmarrja kaq e madhe në 
grevën paralajmëruese obligon 
udhëheqësit e SBASHK-ut 
që të vazhdojnë të jenë shumë 
këmbëngulës drejt realizimit 
të kërkesave tanimë të njohura 
dhe presim reflektim pozitiv 
nga Qeveria për t'i realizuar 
kërkesat. SBASHK në 
komunikim me anëtarësinë 
u ishte drejtuar me apel që të 
bëhen gjitha përgatitjet e duhura 
për veprimet tjera sindikale nëse 
Qeveria nuk reflekton pas këtij 
veprimi sindikal.
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SBASHK vazhdon të informojë ETUCE-n për situatën aktuale 
në arsim

angazhuari që të ketë dialog të 
mirëfilltë me institucionet.
Në kuadër të ndihmesës që 
çështjet të zgjidhen me dialog, 
kryetari Rrahman Jasharaj 
bashkë me përfaqësues të tjerë të 
SBASHK-ut janë takuar me zv/
ministrin Dukagjin Pupovci dhe 
anëtarë të kabinetit të Ministres 
Nagavci për të bashkëbiseduar 
për angazhime të përbashkëta 
në shërbim të arsimit dhe 
gjetjes së mundësive për 
zgjidhje të kërkesave legjitime 
të punëtorëve të arsimit pa 
pasur nevojë për veprime të 
tjera sindikale. Të dy palët 
janë pajtuar që ta mbajnë të 
informuar njëra-tjetrën për çdo 
angazhim në situatën e krijuar. 

Komiteti i Sindikatave të 
Arsimit të Evropës (ETUCE) 
në vazhdimësi ka shprehur 
interesim për gjendjen në 
arsimin e Kosovës dhe për gjithë 
sfidat e angazhimet e SBASHK-
ut në shërbim të anëtarësisë dhe 
në përpjekjet për realizimin 
kërkesave legjitime. Drejtoresha 
e përgjithshme Susan Flocken 
bashkë me stafin e ETUCE-
së vazhdimisht kanë dhënë 
këshilla e mbështetje për gjithë 
angazhimet dhe ka dërguar 
edhe letra në adresë të Qeverisë 
duke dëshmuar përkrahjen 
që SBASHK-u gëzon nga ky 
komitet që numëron 11 milionë 
anëtarë. 
SBASHK ka informuar lidhur 
me gjendjen aktuale në arsim dhe 
për gjithë veprimet sindikale që 
janë organizuar me pjesëmarrjen 
e anëtarësisë së sindikatës sonë 
në kuadër të BSPK-së. 
“Jam i nderuar t’ju shpreh 
falënderimet e gjithë 
anëtarësisë së SBASHK-ut 

Edhe pas protestës me pjesëmarrje masive të sindikalistëve, Qeveria 
vazhdoi me heshtjen dhe me mungesën e gatishmërisë për dialog e 
zgjidhje të kërkesave legjitime. Nga ana tjetër SBASHK nuk pushoi së 
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Unitet në vendime, unitet në angazhime të përbashkëta

si dhe falënderimet e mija, 
si përfaqësues i tyre, për 
angazhimet tuaja që keni bërë 
për ta dërguar shqetësimin dhe 
zërin tonë përmes shkresave 
dhe takimeve që keni pasur 
në kuadër të BE-së me zyrtarë 
të lartë atje dhe nga letra 
Juaj kuptuam se na keni bërë 
një përkrahje e ndihmesë të 
madhe se besojmë se Qeveria e 
Kosovës do të ndryshoj qasjen 
ndaj sindikatave dhe do të nis 
me dialogun e mirëfilltë dhe 
me angazhimin për gjetjen 
e zgjidhjes së pranueshme 
për kërkesat tona”, thuhet në 
letrën e kryetarit të SBASHK-
ut , dërguar drejtoreshës së 
përgjithshme të ETUCE-së, znj. 
Susan Flocken për të vazhduar 
me informacionet për aktivitetet 
aktuale.
“ E nderuara znj. Susan duke 
parë se Qeveria po heziton dhe 
po i ik dialogut, organizuam 
grevë njëorëshe paralajmëruese 
në tërë sistemin arsimor, që 
nga çerdhet e deri edhe në 
Universitete dhe greva ishte 
madhështore e me pjesëmarrjen 
në të, të po thuaj 100% e të 
punësuarve në tërë sistemin 
arsimor. Madje pjesë e grevës 
ishin edhe ata pak punëtorë që 
ende nuk janë anëtarësuar te 
ne. Në grevën njëorëshe morën 
pjesë edhe anëtarë të sindikatave 

Me qëllim të konsultimeve 
e bashkëbisedave lidhur me 
situatën aktuale SBASHK 
vazhdonte të mbajë takime me 

tjera, që janë pjesë e BSPK-së, si shërbyesit civilë, dogana, energjetika 
e të tjerë. Edhe përkundër kësaj Qeveria nuk reflektoi dhe nuk pati as 
edhe një takim me përfaqësues të SBASHK-ut e të sindikatave tjera dhe 
prandaj, ashtu si ishte paralajmëruar, u organizua dhe u mbajt protesta 
masive më 20 maj, si paralajmërim i fundit para grevës së përgjithshme. 
SBASHK dy ditë para protestës pati dy takime radhazi me Ministren e 
Arsimit, znj. Nagavci dhe kabinetin e saj, por pa as edhe një rezultat e 
në vend të kësaj madje kishte tendenca në fjalorin e saj që të krijohet 
frikë me masa ndëshkuese ndaj anëtarësisë sonë, por kjo nuk pati as 
edhe një efekt, sepse anëtarësia e SBASHK-ut vendosmërinë dhe 
besimin në sindikatën e vet e dëshmoi me 20 maj me pjesëmarrje 
masive e me qëndrim të dinjitetshëm në protestë, e cila nga opinioni 
e mediet u vlerësua lart sepse nuk pati as thirrje ofenduese a as edhe 
një incident. Pas kësaj proteste SBASHK bashkë me federatat tjera 
e duke respektuar Ligjin për grevat kemi angazhuar ndërmjetësuesin 
ligjor, që të tentojë të ndikojë te Qeveria për nisjen e dialogut dhe 
gjetjen e zgjidhjeve konkrete për kërkesat tona legjitime. Kjo është 
kërkesë obligative, që duhet shfrytëzuar, para se të shkohet në grevë 
të përgjithshme. Nëse edhe angazhimit të ndërmjetësuesit ligjor nuk 
sjellin deri të dialogu aq i kërkuar nga ne, atëherë SBASHK-u do 
të shkojë në grevë të përgjithshme në tërë sistemin arsimor, që nga 
çerdhet e deri në Universitete dhe kjo do të ndodhë me të kaluar të afatit 
ligjor për ndërmjetësimin. E nderuara znj. Susan, Ministria e Arsimit 
duke dashur të bëj presion në anëtarësinë tonë dhe ta dobësojë unitetin 
kishte përgatitur vendimin që pasi më 20 maj institucionet arsimore 
nuk punuan sepse punëtorët arsimor ishin në grevë, të zëvendësohej kjo 
ditë në të shtunën e 28 majit, ne u takuam me zv/ministrin Pupovci e 
kabinetin e ministres dhe u shprehem kategorikisht kundër kësaj duke 
u thënë që të angazhohen për dialog e zgjidhje të kërkesave sepse në të 
kundërtën do të ketë edhe ditë të tjera të humbura të mësimit për arsye 
të grevës së përgjithshme, që mund të ndodhë. Ministria pas kësaj e 
tërhoq këtë vendim. 
E nderuara znj. Susan jemi të lirë që Juve t’ju informojmë se kemi pasur 
shumë kujdes në veprimet sindikale pikërisht për hirë të nxënësve, 
sepse po i afrohemi gradualisht edhe përfundimit të këtij viti mësimor 
dhe nuk kishim dëshirë që ata të pësojnë për arsye të mungesës së 
përgjegjësisë së Qeverisë”, kishte informuar SBASHK drejtoreshën e 
përgjithshme të ETUCE-së, znj. Susan Flocken.

kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve. Në këto takime 
bashkëbisedohej e jepeshin ide dhe pastaj edhe merreshin vendime 
për angazhimet dhe veprimet në shërbim të realizimit të kërkesave të 
anëtarësisë. Këto takime dëshmuan unitetin në vendime dhe unitet në 
angazhime të përbashkëta. Kështu ishte edhe në dy takimet e radhës në 
të cilat pjesëmarrësit morën informacione për gjendjen momentale dhe 
për angazhimet pas protestës madhështore të 20 majit. 
Ishte vlerësim i përbashkët se protesta ishte edhe një dëshmi e 
unitetit në SBASHK dhe dëshmoi edhe qëndrimin e dinjitetshëm të 
pjesëmarrësve, që ishin shembull i shkëlqyer i sjelljes së njerëzve të 
arsimuar. Pjesëmarrësit kanë debatuar edhe për hapat e ardhshëm dhe 
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bëra dhe u kujtuan edhe detyrat 
konkrete që na presin në kuadër 
të angazhimit për realizimin 
traditës së dërgimit të një numri 
të konsideruar të anëtarëve të 
SBASHK-ut për pushime në 
bregdetin shqiptar. 

Parauniversitar, Universitetet, 
por edhe shumë institucione 
të kulturës. “Angazhimi, 
këmbëngulësia, besimi i 
ndërsjellë kanë bërë që të 
krijohet unitet i shkëlqyer dhe 
të punësuarit në arsim e kulturë 
duke parë gjithë këtë angazhime 
e gjithë këto arritje kanë krijuar 
besim në SBASHK-un dhe kjo 
dëshmohet edhe me faktin se më 
shumë se 90% e të punësuarve 
në arsim e kulturë janë anëtarë të 
sindikatës sonë”, është shprehur 
Jasharaj. 

Zyrtarja për trajnime Albina 
Arifi bashkë me kolegen e saj 
Luljeta Boshnjaku prezantuan 
para pjesëmarrësve argumente 
nga angazhimet konkrete të 
SBASHK-ut për të fuqizuar 
rolin e femrës dhe të rinjve në 
SBASHK. 
Në pjesën e debatit koordinatori 
për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri u është përgjigjur 
shumë pyetjeve të pjesëmarrësve 
për çështjet që kishin të bënin 
me organizmin sindikal dhe 
për angazhimet e arritjet në 
SBASHK.

janë pajtuar që BSPK-ja të angazhojë ndërmjetësuesin ligjor për të 
tentuar të nis dialogun e mirëfilltë mes Qeverisë dhe sindikatave. Ishte 
konstatim i përgjithshëm se ky veprim është obligativ sipas Ligjit për 
grevat dhe se edhe duhet respektuar, si hap i fundit, para grevës së 
përgjithshme. 
Në këto takime u diskutua edhe për detyrat konkrete dhe u tha se edhe 
në të ardhmen do të vazhdohet me komunikimin dhe me angazhimet e 
përbashkëta në shërbim të anëtarësisë. U analizuan edhe përgatitjet e 

Të përkrahur nga ETUCE dhe Sindikata e Arsimit të Norvegjisë, 
dy sindikatat shqiptare të arsimit kanë zhvilluar aktivitete të shumta 
që kishin për objektiv përgatitjen e liderëve sindikal për motivim të 
anëtarësisë dhe për angazhimin e femrës dhe të rinjve në aktivitetet 
sindikale dhe në udhëheqje. Në përmbyllje të këtij aktiviteti një 
vlerësim të arritjeve e kanë bërë Valeria Despoine në emër të ETUCE 
dhe Rune Fimreite në emër të Sindikatës së Arsimit të Norvegjisë 
(UEN) duke e vlerësuar si shumë të qëlluar këtë aktivitet, i cili kishte 
arritur objektivat e tij. 
Mysafirë të këtij aktiviteti përmbyllës kanë qenë edhe kryetari 
i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, koordinatori për organizim të 
brendshëm Ymer Ymeri, zyrtarja për trajnimet Albina Arifi dhe kryetarja 
e Kuvendit të Sindikatës së Arsimit për Obiliqin Luljeta Boshnjaku. 

Kryetarët e Sindikatave të Arsimit të Shqipërisë Nevrus Kaptelli dhe 
Isa Rekaj në hapje të këtij takimi kanë falënderuar ETUCE-në dhe 
UEN-in për përkrahjen dhe e kanë vlerësuar lart këtë aktivitet. Kaptelli 
në fjalën e tij ka përshëndetur përfaqësuesit e SBASHK-ut duke 
vlerësuar lart përkushtimin, angazhimin dhe arritjet e sindikatës sonë, 
vlerësim të cilin, siç tha ai, e ka shprehur edhe në takimet e ETUCE-së 
në Bruksel. Edhe kryetari Rekaj ka falënderuar miqtë ndërkombëtar 
dhe ka vlerësuar se ky aktivitet ka shënuar arritje dhe ka realizuar 
objektivat. Të dy kryetarët janë shprehur se aktivitete të tilla duhet 
organizuar edhe në të ardhmen me pjesëmarrje edhe të SBASHK-ut. 
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj në prezantimin e tij ka treguar 
për disa prej angazhimeve konkrete që kanë bërë që të motivohen 
të punësuarit në arsim. Ai ka përmendur Sindikata e Bashkuar e 
Arsimit, Shkencës dhe Kulturës është e vetmja sindikatë që përfaqëson 
të punësuarit në tërë sektorin e arsimit, që nga çerdhet, Arsimi 

Forcohet bashkëpunimi i SBASHK-ut me Sindikatat e Arsimit 
të Shqipërisë 
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Kryesia e SBASHK-ut me kohë 
kishte emëruar Komisionin 
qendror për të bërë gjithë 
përgatitjet e organizimit të 
pushimeve për një numër të 
konsideruar të anëtarëve të 
SBASHK-ut nga e tërë Kosova. 
Kryetari i këtij komisioni Ymer 
Ymeri kishte autorizimin nga 
Kryesia që të përkujdesej e 
të emëronte edhe kujdestarët 
e autobusëve, të cilët do të 
vazhdonin me përkushtimin 
edhe gjatë ditëve të pushimit në 
bregdetin shqiptar në mënyrë 
që pushuesit të kenë adresën 
se ku duhet lajmëruar për të 
treguar për ndonjë shqetësim 
apo për ndonjë rast të keqësimit 
eventual të shëndetit. Ishin 
koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri, 
anëtarët e stafit Afërdita, 
Blendori, Albina, Nezafetja, 
Vlora dhe udhëheqësit e 
autobusëve Gëzim Vitaku, 
Arben Halili, Avdullah Krasniqi, 
Gyltene Raka, Zahide Hamiti 
Krasniqi, Hanife Shorra, Hanife 
Salihu dhe Blerim Mehmeti që 

Kishin filluar me kohë në 
SBASHK përgatitjet që të 
realizohet sa më mirë aktiviteti 
tradicional i organizimit të 
pushimeve për një numër të 
konsideruar të anëtarëve nga 
e tërë Kosova në bregdetin 
shqiptar. U formua Komisioni 
qendror, i cili i udhëhequr nga 
koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri 
po takohej me përgjegjësit e 
autobusëve për të analizuar 
çdo detaj dhe për të saktësuar 
detyrat që nga nisja, udhëtimi, 
arritja, vendosja e pushuesve 
dhe kujdesi i vazhdueshëm për 

vazhdonin me takimet dhe komunikimin duke analizuar me kujdes çdo 
detaj dhe duke ndarë detyra konkrete për secilin. 
Sfida e parë ishte nisja me kohë e pushuesve dhe komunikimi me ta për 
t’u dhënë përgjigje në pyetjet e tyre për kohën e vendin e nisjes. Sfidë 
ishte edhe udhëtimi dhe ndaljet për të pushuar ca për të vazhduar pastaj 
me arritjen në Kompleksin Hotelier “Bonita” dhe për të bërë vendosjen 
e pushuesve nëpër dhoma, që nuk ishte edhe detyrë e lehtë. Ata kanë 
bërë të pamundurën që në bashkëpunim me personelin e hotelit të 
realizojnë, aq sa lejonin mundësitë, që kërkesat për vendosje të jenë të 
realizuara. 
Ymeri, Afërdita, Blendori, Albina, Nezafetja, Vlora dhe udhëheqësit 
e autobusëve Gëzim Vitaku, Arben Halili, Avdullah Krasniqi, Gyltene 
Raka, Zahide Hamiti Krasniqi, Hanife Shorra, Hanife Salihu dhe Blerim 
Mehmeti këtyre ditëve ishin në bregdetin shqiptar, por jo në pushim, po 
të angazhuar në çdo moment që të jenë në shërbim të rrjedhës së mbarë 
të këtij aktiviteti dhe prandaj me meritë kanë marrë shumë lëvdata e 
falënderime nga pushuesit.

ta gjatë gjithë kohës sa zgjasin këto pushime.
Grupi i parë i pushuesve filloi këtë aktivitet më 20 qershor. Lodhja nga 
udhëtimi ishte harruar me të ardhur në ambientet e Kompleksit Hotelier 
"Bonita". Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri bashkë 

Analizë e çdo detaji për rrjedhë të mbarë të një aktiviteti 
tradicional

Bashkëbisedat, humori i lehtë dhe valët e qeta të detit shqiptar
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Takim me 6 deputetë të VV-së në ambientet e Parlamentit

qendror dhe me përgjegjësit 
e autobusëve kanë bërë gjithë 
angazhimet që ata të ndjehen 
mirë dhe të nisin të shoqërohen 
me valët e qeta të bregdetit 
shqiptar. 
Janë të shkëlqyera përshtypjet e 
para të pushuesve nga ky grup. 
Ata shprehnin respekt meritor 
për stafin qendror të SBASHK-
ut dhe treguan mirënjohje që u 
është dhënë mundësia të kalojnë 
ca ditë pushimi në kushte shumë 
të mira dhe në mikpritjen e 
njohur e të vlerësuar lart të 
pronarit dhe të stafit të "Bonita".

Ata kujtuan edhe veprimet 
sindikale që kanë ndodhur duke 
paralajmëruar se në të ardhmen 
do të ketë edhe veprime më 
radikale nëse Qeveria vazhdon 
të hesht karshi gjithë këtyre 
zhvillimeve. Edhe në këtë 
takim mjaft të përkushtuar ishin 
përfaqësuesit e SBASHK-ut 
kryetari Jasharaj, nënkryetarja 
Vjollca Shala dhe koordinatori 
për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri. Ata ofruan shumë 
argumente duke dëshmuar se 
kërkesat e anëtarësisë janë 
legjitime e duke kritikuar 
qëndrimin e gabuar të Qeverisë 
ndaj dialogut dhe sindikatave. 

anëtarë të stafit dhe me udhëheqësit e autobusëve Gëzim Vitaku, Arben 
Halili, Avdullah Krasniqi e Gyltene Raka kanë bërë gjithë angazhimet 
që udhëtimi të shkojë mbarë dhe që vendosja në dhoma të bëhet sa më 
mirë e sa më shpejt. 

   

Pas kësaj pushuesit kanë drekuar bashkë si duke u ngutur sepse donin 
sa më shpejt të takoheshin me valët e detit shqiptar. Ata filluan të bënin 
fotot e para dhe të kthenin kujtesën edhe në vitet e studimeve dhe në 
vitet e dekadat e punës në arsimimin e brezave.

Atmosferë e njëjtë e shoqëruar edhe me ndonjë këngë të lehtë ishte 
edhe më 26 qershor me arritjen e grupit të dytë prej 130 pushuesve 
në ambientet e Kompleksit Hotelier e Turistik "Bonita". Koordinatori 
për organizim të brendshëm Ymer Ymeri bashkë me anëtarë të stafit 

Duke i dhënë hapësirë dialogut me institucionet e në përpjekje që 
kërkesat legjitime të anëtarësisë të gjejnë zgjidhje të pranueshme 
përfaqësues të BSPK-së, tre nga të cilët përfaqësonin SBASHK-
un, janë takuar në ambientet e parlamentit të Kosovës me gjashtë 
deputetë të VV-së, që po udhëhiqeshin nga deputeti Armend 
Muja, pasi që është kryetar i Komisionit Parlamentar për Buxhet. 
Kryetari i BSPK-së bashkë me përfaqësuesit tjerë të sindikatës 
kishin shpalosur në këtë takim gjithë shqetësimet e anëtarësisë 
duke ua rikujtuar deputetëve kërkesat legjitime, duke shtuar se janë 
shumë të interesuar që këto të gjejnë zgjidhje përmes dialogut me 
institucionet. 



2 5F A Q ER R U G Ë T I M I  I  S B A S H K - u t

Zhgënjyes qëndrimi i Qeverisë ndaj dialogut me sindikatat

Unitet i plotë i sindikatave për veprime sindikale

Ata u bën thirrje deputetëve 
prezentë që në takimet e 
grupit të tyre parlamentar të 
debatojnë për këto çështje dhe 
të angazhohen për dialog dhe 
për zgjidhje të pranueshme 
të kërkesave të punëtorëve të 
arsimit dhe të punëtorëve të 

sektorëve tjerë, që janë shërbyes publik. Të gjashtë deputetët e VV-
së në këtë takim kanë dëgjuar me kujdes gjithë përfaqësuesit sindikal 
duke u shprehur se do të angazhohen për të pasur dialog të mirëfilltë 
mes sindikate dhe institucioneve. Kjo krijoi ca shkëndija shprese te 
përfaqësuesit sindikal se, më në fund do të ketë takime e angazhime 
për të gjetur zgjedhje të pranueshme lidhur me kërkesat legjitime të 
anëtarësisë, por koha tregoi se deklarimet e këtyre deputetëve mbeten 
në letër pa dhënë as edhe një rezultat konkret. 

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, kishin 
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 

E zhgënjyer nga fakti se Qeveria 
Kurti nuk tregoi gatishmëri për 
dialog as pas angazhimit të 
ndërmjetësuesit ligjor, Kryesia 
Ekzekutive e BSPK-së mbajti 
takim të jashtëzakonshëm për 
ta analizuar situatën aktuale dhe 

Jasharaj ka kujtuar shumë nga angazhimet e SBASHK-ut për të pasur 
dialog me institucionet dhe për të arritur marrëveshje të pranueshme. 
Ai kishte 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 këtij 
takimi koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri kishte 
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 ishte 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 ndodhë. 
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 do të ketë 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.

për të vendosur për hapat konkret e të përbashkët të 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 
ishte ndalur edhe të fakti se Qeveria nuk ishte përgjigjur për dialog 
as pas angazhimit të ndërmjetësuesit ligjor dhe pas kësaj ka hapur 
debatin. Anëtarët e Kryesisë Ekzekutive kishin shprehur zhgënjimin e 
arsyeshëm nga shkaku se Qeveria Kurti nuk kishte treguar gatishmëri 
për dialog pas gjithë 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 mbetej 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. 
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Komiteti 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 u tha 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 Edvards, me kryetarin e Komitetit të Sindikatave të 
Arsimit të Evropës, Lary Flanagan dhe me drejtoreshën e përgjithshme 
të këtij Komiteti, Susan Flocken.

Sekretari i përgjithshëm Edvards kishte përgëzuar përfaqësuesit 
e SBASHK-ut për angazhimet dhe përkushtimin në shërbim të 
anëtarësisë e pastaj shprehu shqetësimin për mungesën e gatishmërisë 
së Qeverisë për dialog përmbajtjesor. Përfaqësuesit e SBASHK -ut në 
takimin me z. Edvards informuan Sekretarin e Përgjithshëm të EI-së 
se pasi ishin 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 kishte 
ripërsëritur se SBASHK ka 
pasur dhe do ta ketë përkrahjen e 
fuqishme të EI-së, që përfaqëson 
32 milionë punëtorë arsimor nga 
e tërë bota.
Në takimet me kryetarin e 
ETUCE-së Lary Flanagan dhe 
me drejtoreshën e përgjithshme 
të këtij Komiteti Susan Flocken, 
përfaqësuesit e SBASHK-ut 
i informuan ata për situatën 
aktuale, për angazhimet 
që kërkesat e anëtarësisë 
të realizohen në dialog me 
Qeverinë, për 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-së edhe për veprimet 
sindikale, për angazhimin e 
ndërmjetësuesit për dialog, 
duke shtuar se Qeveria ka 
vazhduar, edhe pas gjithë këtyre 
përpjekjeve të SBASHK-ut 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. Të dy 
përfaqësuesit e lartë të Komitetit 
të Sindikatave të Arsimit të 
Evropës ishin shprehur se 
SBASHK-u ka pasur dhe do 
të ketë mbështetje të fuqishme 
nga ky Komitet në të gjitha 

Konferenca speciale e Komitetit të Sindikatave të Arsimit të 
Evropës 
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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 informuan 
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 u ndalën edhe te 
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 
iu ikë vazhdimisht takimeve dhe 
dialogut me to duke sjellë kështu 
situatën te kërkesat e shtuara për 
veprime sindikale. Ata, po ashtu, 
informuan drejtorin Ibrahimi 
edhe për angazhimin në kuadër të 
BSPK-së që të arrihet te dialogu 
duke angazhuar ndërmjetësuesin 
ligjor, por se Qeveria Kurti nuk i 
është përgjigjur as këtij angazhimi 
të sindikatave.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut 

përpjekjet dhe angazhimet për mbrojtjen dhe realizimin e kërkesave 
legjitime të anëtarësisë.
Gjatë vazhdimit të punimeve të kësaj Konference përfaqësuesit e 
SBASHK-ut përgatitën një tekst me shqetësimet dhe kërkesat, të cilin 
e prezantoi para delegatëve të kësaj Konference nënkryetarja Vjollca 
Shala. Kryetari i ETUCE-së, Flanagan pas kësaj u ishte drejtuar 
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 votoi 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.

kishin lutur z. Ibrahimin që në takimin e radhës së Asociacionit të 
Komunave të Kosovës të prezantohen këto shqetësime dhe informata 
se bazuar në situatën aktuale e me fajin e Qeverisë, e cila nuk e do 
dialogun me përfaqësuesit legjitim të sindikatave, do të fillohej 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 ai drejton.

Drejtori z.Ibrahimi dëgjoi me kujdes gjithë përfaqësuesit e SBASHK-
ut duke shprehur keqardhje për situatën e krijuar e duke uruar që 
Qeveria të nis me dialogun dhe zgjedhjen e kërkesave të anëtarësisë 
së SBASHK-ut dhe sindikatave të tjera në mënyrë që të mos ndodhë 
greva e përgjithshme, që do të krijonte probleme shtesë në arsim dhe 
sektorët tjerë. Ai shtoi se gjithë këto informacione dhe shqetësime do 
t’i prezantojë në takimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës.
Në kuadër të këtij takimi u bisedua edhe lidhur me Kontratën Kolektive 
të Arsimit. Përfaqësuesit e SBASHK-ut u deklaruan se nuk kanë as 
edhe një kundërshtim me komunat, por është niveli qendror 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 kanë vlerësuar se Asociacioni i Komunave 
të Kosovës ka vepruar mirë duke paditur Ministrinë 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. 

Takim me drejtorin ekzekutiv të Asociacionit të Komunave të 
Kosovës
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Jasharaj ka kritikuar ashpër 
Qeverinë Kurti për qëndrimin 
e gabuar ndaj sindikatave 
dhe kërkesave legjitime të 
anëtarësisë për të përsëritur edhe 
një herë se fajtori i vetëm pse po 
ndodhë greva e përgjithshme 
është Qeveria Kurti. 
Shpresat e pakta që kishin mbetur 
se Qeveria do të këndellej e do të 
niste dialogun me sindikatat çdo 
ditë e më shumë po shuheshin. 
Nga 17 gushti i shpalljes së 
grevës së përgjithshme ditët 
iknin shpejt dhe erdhi 25 gushti. 
Greva filloi në çerdhe, shkolla, 
administratën e Universiteteve 
dhe nga të punësuarit në 
administratën publike. 
SBASHK-u kishte emëruar me 
kohë Këshillin qendror grevist 
që e përbënin Reshit Kushaj, 
Luljeta Boshnjaku, Hanife 
Salihu e që po ndihmoheshin 
nga stafi qendror. Duke e parë 
se opinioni dhe mediet ishin 
orientuar nga sistemi arsimor 
dhe greva e tyre këtij Këshilli 
iu shtuan edhe Skënder Gashi 
dhe Zenun Nimani për të 
prezantuar gjendjen dhe për të 
mbrojtur publikisht kërkesat 
legjitime të anëtarësisë, që tani 
ishin kërkesa edhe të policisë 
së nderuar të Kosovës, por edhe 
të doganave, zjarrfikësve dhe 
gjithë shërbyesve në sektorin 
publik.

shtetërore, që SBASHK-u të iu 
sugjeroj mësimdhënësve që të 
marrin pjesë në obligimet e tyre 
të caktuara nga MASHTI.

SBASHK dhe Federatat 
tjera në kuadër të BSPK-
së kishin bërë me muaj 
të tërë angazhimet për 
dialog me Qeverinë për 
të zgjedhur në mënyrë të 
drejtë kërkesat legjitime 
të anëtarësisë. BSPK-ja 
kishte dërguar më shumë 
se 80 shkresa në adresat e 
Qeverisë për takime e për 

dialog. Qeveria, jo vetëm që nuk kishte përfillur gjithë këtë angazhim e 
përkushtim, por edhe kishte dhënë shpesh deklarata nxitëse shoqëruar 
me shpifje e me tendencën për të dobësuar forcën dhe zërin sindikal. 
Qeveria Kurti nuk bëri as edhe një angazhim as pas çdo veprimi 
sindikal, por vazhdoi me injorimin e kërkesave të drejta të anëtarësisë. 
Qeveria Kurti me këtë qasje dhe me këto veprime është fajtori i vetëm 
pse sindikatat po shkonin drejt grevës së përgjithshme, e cila u shpall 
para medieve të enjten e 17 gushtit në selinë e BSPK-së duke treguar 
se ky veprim sindikal do të nis më 25 gusht. Shpallja një javë përpara 
e datës së nisjes së grevës së përgjithshme ishte edhe një përpjekje e 
sindikalistëve që të alarmonin Qeverinë Kurti e ta nxisnin për dialog, 
por kjo Qeveri vazhdoi me heshtjen e përkrahës të saj vazhduan me 
shpifje e fyerje duke treguar pafytyrësinë e tyre. 
Kryetari i BSPK-së, Atdhe Hykolli para medieve deklaroi se greva do 
të nis nga 25 gushti dhe do të zgjasë derisa të përmbushen kërkesat e 
tyre. Ai ka uruar që Qeveria të kuptojë drejt situatën dhe të shfrytëzojë 
kohën e mbetur për të bërë dialog të sinqertë e përmbajtjesor me 
sindikatat. Ai pastaj ka rikujtuar kërkesat e të punësuarve në sektorin 
publik dhe pastaj ka bërë publik edhe vendimin e organeve të BSPK-së 
për përbërjen e Këshillit qendror Grevist. Rrahman Jasharaj, Ali Gashi, 
Nexhat Llumnica, Haki Gashi, Vjollca Shala dhe Ali Sefaj pranuan 
obligimin që të jenë në krye të këtij veprimi sindikal. 
Kryetari i Këshillit qendror grevist të BSPK-së duke u shprehur i nderuar 
për besimin e dhënë nga të gjitha federatat sindikale është shprehur i 
bindur se bazuar në faktin se Këshilli grevist përbëhet nga sindikalistë 
të përkushtuar dhe në faktin e unitetit të dëshmuar të anëtarësisë greva 
do të jetë dinjitoze dhe dëshmi i një zëri të fuqishëm e unik sindikal. 

Pas një takimi që mbajti Këshilli Qendror Grevist, në të cilin takim 
ishte prezent edhe kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, në cilësinë 
e kryetarit të Këshillit Qendror Grevist të BSPK-së, Ali Gashi kryetar 
i SPAK, në cilësinë e nënkryetarit të Këshillit Qendror Grevist të 
BSPK-së dhe Vjollca Shala, nënkryetare e SBASHK-ut me kryetarin 
e Kolegjiumit të drejtorëve arsimor të Asociacionit të komunave të 
Kosovës, Samir Shahini, i cili në emër të kolegëve, drejtorë të DKA-
ve paraqiti kërkesën për një mirëkuptim që ditën e shtunë me datën 
27.08.2022 ashtu siç është e paraparë mbajtja e provimit të maturës 

BSPK-ja shpalli grevë të përgjithshme nga 25 gushti

SBASHK –u edhe një herë dëshmon korrektësinë dhe madhështinë 
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Këshilli Qendror Grevist i 
SBASHK-ut bashkërisht edhe 
me kryetarin e SBASHK-
ut falënderuan z.Shahini për 
bashkëpunimin e deritanishëm 
dhe duke pas parasysh se ky 
bashkëpunim duhet të vazhdojë 
edhe në të ardhmen si dhe duke 

Këshilli Qendror Grevist 
i SBASHK-ut i përgëzoi 
anëtarësinë e SBASHK-ut për 
unitetin në ditën e parë të grevës 
e një gjë e tillë u vërejt edhe 
nga vizitat që i bëri grevistëve 
në çerdhen “Yllkat” si dhe në 
shkollën e mesme të ulët “Gjergj 
Fishta” në Prishtinë. 

Vizita u bë së bashku me 
Këshillin Qendror Grevist 
të BSPK-së, i kryesuar nga 

Ndoshta kishte marrë ndonjë 
informacion të gabuar, apo 
ashtu kishte dëshirë të ngjante. 
Ministrja Nagavci kishte 
deklaruar publikisht se në 
grevën e shpallur të 25 gushtit 
nuk do të marrin pjesë shumica e 
institucioneve arsimore. Mbase, 
këtë vlerësim të gabuar ia 
kishte përcjell edhe shefit të saj. 
Mirëpo, realiteti doli ndryshe 
çerdhet në Kosovë që të gjitha 

pas për bazë edhe interesin e nxënësve maturant dhe pas konsultimeve 
edhe me kolegët sindikalist nga tereni, vendosi që të iu sugjeron të 
gjithë anëtarëve të SBASHK-ut të cilët janë të caktuar për pjesëmarrje 
në monitorim të procesit të provimit të maturës shtetërore që të marrin 
pjesë duke e njoftuar opinionin e gjerë dhe anëtarësinë se ky do të jetë 
veprimi i fundit që do të bëjmë aktivitete gjatë kohës sa zgjatë greva. 
Me këtë veprim SBASHK–u edhe një herë dëshmoi korrektësinë dhe 
madhështinë, virtyte që Qeverisë vazhduan t’i mungojnë.

kryetari i këtij Këshilli Rrahman Jasharaj. 
Mediet i kishin dhënë hapësirë të madhe këtij veprimi sindikal dhe 
po përcillnin me vëmendje edhe vizitat e takimet e Këshillit qendror 
grevist më grevistët. Kryetari Jasharaj bashkëbisedonte me grevistët 
duke dhënë deklarata të qarta para medieve e duke kërkuar mirëkuptim 
nga prindërit dhe angazhimin e tyre që të ndikojnë te Qeveria për dialog 
dhe zgjidhje të kërkesave të grevistëve. 
Ai ua bëri të ditur edhe disa prindërve që tentonin të bënin presion te 
grevistët në çerdhe se sipas ligjit mbi organizimin e grevave ne me 
kujdes do të monitorojmë kërcënimet e tilla dhe ndaj atyre qe i përdorin 
këto lloj kërcënimesh do të përgatitim kallëzim penal, dhe nëse grevistët 
pengohen gjatë grevës në vendet e punës, ne do të shqyrtojmë me shumë 
seriozitet kalimin në formën tjetër të grevës duke mos u paraqitur në 
vendet e punës, ashtu siç është paraparë në ligjin mbi grevat.

në grevë. Administrata e Universiteteve dhe shërbyesit civilë në grevë. 

Dita e parë e grevës

Uniteti i grevistëve nervozoi Qeverinë dhe mbështetësit e saj
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Nuk i zunë vend llafet zonjës 
Nagavci as në Podujevë, që 
qeveriset nga partia e saj e 
as në komunat tjera, që ajo 
përzgjodhi t’i vizitonte. Një 
ministre që vërtetë do të ishte në 
nivel të detyrës dhe obligimeve 
të saj gjithë këtë energji do ta 
shfrytëzonte në takimet me 
Qeverinë dhe SBASHK-un 
për të gjetur marrëveshje në 
realizimin e kërkesave legjitime 
të sindikalistëve, e jo të shëtiste 
nëpër komuna e për të marrë 
pjesë në takime me punëtorët 
arsimor që ia thënë në sy të 
vërtetën duke e këshilluar që 
ajo mos të lodhej me këto vizita, 
por të takohej në Prishtinë 
me përfaqësuesit legjitim të 
grevistëve. Kjo ndodhi në 
Gjilan, në Pejë, kjo ndodhi edhe 
në Podujevë e kudo tjetër. 

Kujtojmë fragmente nga vizita 
e Nagavcit në Podujevë pak 
para datës kur duhej të niste 
viti shkollor. Në këtë takim i 
pranishëm ishte edhe kryetari 
i Sindikatës së Arsimit fillor 
e të mesëm për këtë komunë 
Fadil Halimi, i cili ka kërkuar 
nga ministrja Nagavci, që t'i 
marr në konsideratë kërkesat 
e mësimdhënësve dhe të 
ndihmojë në zgjidhjen e 
kërkesave legjitime në mënyrë 
që të mos shkohet në veprimin e 
fundit sindikal siç është greva e 

E për të nervozuar edhe më shumë Kurtin dhe qeverinë e tij në grevë 
filluan të marrin pjesë edhe sindikalistë nëpër ministri. Kurti dhe 
Qeveria u nervozuan shumë dhe kjo shihej nga deklaratat e tyre. Duke 
u gjendur në këtë gjendje përkrahësit e verbuar nga servilizmi i kishin 
dhënë detyrë vetes që të mos ndalen me shpifje e gënjeshtra për t’i hyrë 
në qejf shefit të Qeverisë. 

Derisa disa sharës e fyes, që nuk u kishte mbetur asgjë nga vlera 
njerëzore paraqiteshin me emra të rremë, kishte edhe disa “analistë” 

që bënin gara me njëri–tjetrin se kush po deklaron më shumë rrena e 
shpifje kundër udhëheqësve sindikal, duke vënë në shënjestër të këtyre 
sulmeve të pafytyra e pa as edhe një argument kryetarin e SBASHK-ut.
Mllefi dhe nervozizmi i qeveritarëve dhe përkrahësve të tyre u shtuan 
edhe më shumë ardhjen e shtatorit. Nagavci u dëshpërua shumë kur 
të gjitha institucionet arsimore në Kosovë po qëndronin në grevën 
e shpallur nga BSPK-ja e bazuar në zërin dhe kërkesën e tyre. Ajo, 
në vend që të angazhohej për dialog e ta ngriste zërin në Qeveri që 
të zgjidheshin kërkesat e anëtarësisë , zgjodhi veprimin tjetër duke 
shëtitur nëpër komuna e duke u munduar që me fjalë se koti të ndikojë 
te grevistët. Këto veprime Nagavci i bëri para 1 shtatorit për të vazhduar 
edhe në ditët në vijim vizitat nëpër komuna e duke u munduar ta zbeh 
unitetin dhe zërin sindikal. 
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përgjithshme. 
Kryetari Halimi në këtë takim i 
kishte kujtuar detyrat që duhet 
kryer Ministrja. Ai ka apeluar që 
Ministrja të jetë zëri i punëtorëve 
arsimor në prezantimin e 
shqetësimeve dhe pakënaqësive 
në kabinetin qeveritar dhe të 
kërkojë një shtesë në pagë prej 
100 eurove deri në nxjerrjen e 
Ligjit të pagave, ndonëse kjo 
shtesë është e pamjaftueshme 
në këtë kohë krize. 

Grevës së filluar nga 
BSPK-ja tani më nuk po i 
numëroheshin ditët po javët. 
Përfaqësuesit e grevistëve 
vazhdonin angazhimet për 
të pasur dialog me Qeverinë 
e për të gjetur zgjidhje të 
pranueshme të kërkesave, por 
Qeveria vazhdonte me qasjen 
dhe qëndrimin e gabuar ndaj 
sindikatave dhe kërkesave 
legjitime të anëtarësisë. Si 
dëshmi të përkushtimit të 
sindikatave për dialog po 
përmendim edhe takimin me 
Presidenten e Kosovës, znj.
Vjosa Osmani dhe përfaqësues 

të Kabinetit të saj. 
Sindikatat në këtë takim u 
përfaqësuan nga kryetari i 
BSPK-së Atdhe Hykolli dhe 
anëtarët e Këshillit Grevist 
Qendror. Takimi u zhvillua në 
një atmosferë të qetë, por nuk 
ka ndonjë rezultat. Në përpjekje 
që të krijoheshin mundësi për 
dialog dhe zgjidhje të kërkesave 

të anëtarësisë Këshilli Grevist Qendror u angazhua edhe në takimin e 
ftuar nga Avokati i popullit, por edhe në takime me njerëz që gëzojnë 
autoritet në Kosovë, por as kjo nuk ndryshoi gjë sepse Kryeministri 
Kurti dhe Qeveria e tij vazhdonin të mbanin qëndrim të gabuar dhe 
refuzues ndaj kërkesave të anëtarësisë greviste. Në këtë qasje vazhdonte 
të dallohej Ministrja Nagavci, e cila edhe shtoi angazhimet duke dhënë 

deklarata publike ironike. 
Kryetari i Sindikatës së 
Bashkuar të Arsimit dhe 
Shkencës të Kosovës 
(SBASHK), Rrahman 
Jasharaj, i ishte përgjigjur 
pa vonuar deklaratës plot 
ironi të Nagavcit dhënë në 
medie. Kujtojmë se Ministrja 
e Arsimit, Arbërie Nagavci, 
bëri humor pa kripë kur vëri 
pikëpyetjen në një konferencë për media, se përse sindikalistët po 
kërkojnë 100 euro shtesë në paga deri në miratimin e Ligjit për Paga, 
dhe jo 200 apo 300. 
Jasharaj përmes një reagimi në medie kishte thënë se kërkesa për 100 
euro është bërë sepse u është dukur më lehtë e realizueshme. Sipas tij, 
nëse kanë kërkuar pak para, atëherë le të bëjë ajo kërkesë për një shtesë 

Vazhdonte greva, vazhdonte edhe qëndrimi i gabuar i Qeverisë
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pjesëmarrëse në këtë grevë.  
Kësaj situate u mendua se po 
i vinte fundi pasi më në fund 
Kryeministri Kurti kishte 
pranuar të ketë takim me 
Këshillin Grevist Qendror të 
BSPK-së. Opinioni dhe mediet 
kishin kryer vështrimin drejt 
ndërtesës së Qeverisë në pritje të 
ndonjë lajmi të mirë e të ndonjë 
marrëveshjeje që do të krijonte 
kushte për ndërprerjen e grevës. 
Mirëpo, Kurti vazhdoi me 
qëndrimin e tij dhe pas një takimi 
që zgjati dy orë, Qeveria nuk 
bëri as edhe një lëvizje pozitive 
ndaj kërkesave të anëtarësisë e 
madje, para medieve dhe para 
deputetëve të Parlamentit të 
Kosovës nxori momente nga 
debati në këtë takim për t’i 
ngjyrosur me humor. 

Sulmet verbale shoqëruar me 
akuza të pabazuara e me fyerje 
ndaj grevistëve e në veçanti ndaj 
kryetarit Jasharaj dhe duke parë 

më të madhe.
“Kur jemi te kjo kërkesa modeste drejtuar Qeverisë për 100 euro 
shtesë në paga, Ministrja Nagavci bëri një humor pa fije kripe duke 
na kritikuar se pse paskemi kërkuar pikërisht 100 euro e jo, bie fjala, 
300 euro. Ministre ne e kemi ditur se kjo kërkesë është minimale dhe 
e pamjaftueshme karshi gjithë këtyre ngritjeve të çmimeve, por e kemi 
bërë sepse mund të realizohej po të donte Qeveria. Nëse ju mendoni se 
kemi kërkuar pak dhe nuk e keni me tallje, atëherë si Ministre e tërë 
arsimit që je, kërko dhe realizo në Qeveri kërkesën tënde për 200 a 
300 euro shtesë dhe ne do të jemi më të lumturit dhe do të ndjehemi 
krenar me ty”, ishte përgjigjur Jasharaj kësaj deklarate ironike të 
Nagavcit duke kritikuar edhe një herë Qeverinë e Kosovës se ka qasje 
të gabueshme ndaj sindikatave dhe dialogut, dhe se po krijon mjegull 

për Ligjin e pagave dhe ligjet tjera.
Greva po vazhdonte me unitet e qëndrim të dinjitetshëm të pjesëmarrësve. 
Nga ana tjetër Qeveria po vazhdonte me qasjen e gabuar e me sulmet e 

pa bazuara ndaj grevistëve. 
Këtyre sulmeve të pafytyra vazhdonin t’ju bashkoheshin individë 
e të ashtuquajtur analistë që po gënjenin e po fyenin për të fituar e 
ruajtur dashurinë e shefit të tyre, por greva vazhdonte duke dëshmuar 
unitetin e shkëlqyer të anëtarësisë së SBASHK-ut dhe sindikatave tjera 
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se kërkesat e sindikalistëve 
ishin të arsyeshme e të 
realizueshme, po të kishte 
vullnet e qasje të duhur të 
Qeverisë, kishin bërë që një 
pjesë e madhe opinionit dhe 
njerëz të dijes të ngritnin 
zërin duke kritikuar Qeverinë 
dhe gjithë ata që po fyenin e 
po kritikonin pa as edhe një 
argument të qëndrueshëm.

Pasi kishte marrë informacione 
ditore për grevën e përgjithshme 
në sektorin e arsimit dhe 
të shërbyesve civil dhe për 
presionet e deklaratat nxitëse 
të qeveritarëve ndaj sindikatave 
dhe grevistëve, drejtoresha 
e përgjithshme e Komitetit 
të Sindikatave të Arsimit të 
Evropës (ETUCE), znj.Susan 
Flocken kishte zhvilluar takim 
nga larg me kryetarin Rrahman 
Jasharaj dhe udhëheqës të tjerë 
të SBASHK-ut. 

Drejtoresha Flocken kishte 
dëgjuar me shqetësim se 
Qeveria, në vend të dialogut, 
kishte zgjedhur gjuhë presioni e 
shantazhi ndaj kryetarit Jasharaj, 
i cili edhe ishte detyruar të 
ketë lëvizje të kufizuara për 
t'i ikur ekseseve që mund të 
inskenoheshin nga simpatizantë 
të partisë në pushtet. Zonja 
Flocken u interesua edhe për 
rrjedhën e grevës dhe për 
presionet që po bëheshin ndaj 
grevistëve në sektorin e arsimit 
dhe sektorin e shërbyesve civil.

Shpjegimin e ngjarjeve dhe paraqitjet publike të qeveritarëve dhe për 
gjendjen e vështirë ekonomike të grevistëve në prag të dimrit sepse ata 
me pagat ekzistuese nuk kanë mundësi të sigurojnë as lëndë drusore 
për ngrohje, e lëre më artikuj të tjerë jetësor e kishin emocionuar 
drejtoreshën e përgjithshme Flocken, e cika kishte shprehur përkrahje 
të fuqishme në emër të 11 milionë anëtarëve nga e tërë Evropa dhe 
kishte shtuar se do të komunikonte edhe me Konfederatën e shërbyesve 
civilë të Evropës për të alarmuar për gjendjen duke u shprehur e sigurt 
se kjo Konfederatë, që ka miliona anëtarë, do të jetë mbështetëse dhe 
zë i fuqishëm i Federatës së Sindikatës së Pavarur të Administratës së 
Kosovës. Ajo kishte deklaruar se do të alarmojë Komisionin Evropian 
dhe sektorët gjegjës në BE dhe në koordinim me ta do të udhëtojë 
në Kosovë për të ofruar përkrahjen e fuqishme për SBASHK-un dhe 
SPAK-un.
“Qëndroni të palëkundur në mbrojtje të anëtarësisë tuaj edhe 
përkundër të gjitha këtyre presioneve ju përcillni përkrahjen time dhe 
të të gjithë anëtarësisë së Sindikatave të Arsimit të Evropës anëtarësisë 
së SBASHK-ut dhe Kryetarit Jasharaj”, ishte mesazhi i drejtoreshës 
Flocken në fund të këtij takimi.

Miliona mësimdhënës nga Evropa në përkrahje të SBASHK-ut
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mbështetjen e fuqishme të 11 
milionë kolegëve të tyre nga e 
tërë Evropa. Ajo ka kritikuar 
Kurtin për qëndrimin e tij dhe 
të qeverisë ndaj sindikatave dhe 
ka insistuar që ai të realizojë 
kërkesat legjitime të anëtarësisë 
duke ia ripërsëritur Kurtit dhe 
anëtarëve të qeverisë së tij. 

Kurti ka vazhduar edhe në këtë 
takim me ligjëratat, të cilat zonja 
Flocken i ka kritikuar duke u 
shprehur se po ndahej thellësisht 
e zhgënjyer nga ky takim dhe se 
për gjithë këto do të njoftonte 
komisionet gjegjëse në BE. 

Drejtoresha e përgjithshme 
e Komitetit të Sindikatave të 
Arsimit të Evropës ka prezantuar 
para medieve vlerësimet e saj 
për takimin me Kryeministrin 
Kurti duke shprehur zhgënjimin 
për qëndrimet e tij e duke 
përsëritur përkrahjen e fuqishme 
të ETUCE-s për SBASHK-un. 

legjitime të anëtarësisë. 
Ata duke shprehur solidaritetin 
u mblodhën bashkë dhe dërguan 
këtë mesazh domethënës. “Të 
nderuar kolegë të SBASHK-ut, 
Përfaqësues të 25 sindikatave 
nga 18 vende të mbledhura në 

Kishin vazhduar 
të përcillnin me 
vëmendje gjithë 
ngjarjet në Kosovë 
dhe duke ndjerë 
shqetësimin e thellë 
me përballjet që 
po bënte SBASHK 
në përpjekjet që 
të ketë dialog me 
qeverinë e të arrihej 

marrëveshje e pranueshme, drejtoresha e përgjithshme e Komitetit të 
Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE), znj. Susan Flocken, kishte 
ndërprerë gjithë angazhimet dhe vizitat e punës dhe i është drejtuar nga 
Brukseli me kërkesën drejtuar Kurtit që të caktonte një takim zyrtar 
me të në ambientet e Qeverisë. Përgjigja nga Qeveria ishte vonuar ca, 
por kishte ndodhur. Drejtoresha Flocken erdhi në Kosovë dhe fillimisht 
u takua me kryetarin dhe stafin e SBASHK-ut duke sjellë zërin e 11 
milionë mësuesve të Evropës në përkrahje të kolegëve të tyre në 
Kosovë. 

Kryetari Jasharaj 
dhe stafi kanë 
falënderuar zonjën 
Flocken dhe 
gjithë anëtarësinë 
e ETUCE për 
përkrahjen e 
vazhdueshme nëpër 
vite dhe e kanë 

falënderuar atë që po qëndronte në Kosovë për të ndarë nga afër 
shqetësimet e mijëra anëtarëve të SBASHK-ut që po gjendeshin në 
grevën e filluar më 25 gusht pa dëshirën e tyre, po për shkak se qeveria 
kishte vazhduar me qasjen e gabuar ndaj sindikatave dhe dialogut 
social.
Zonja Flocken në takimin me Kurtin ishte zë i vërtetë i SBASHK-
ut duke ua thënë Kurtit, Nagavcit dhe Muratit se SBASHK-u ka 

Ishin ftuar me kohë si mysafirë të nderuar përfaqësuesit e SBASHK-ut 
në Kongresin e sindikatës mike të punëtorëve arsimor të Holandës. Për 
arsye se po zhvillonin një betejë të vështirë për realizimin e kërkesave 
të anëtarësisë dhe greva po vazhdonte me fajin e qeverisë, delegacioni 
i SBASHK-ut po mungonte në këtë ngjarje të arsimit të Holandës, 
por nuk mungoi përkrahja e solidariteti i delegatëve të Kongresit dhe 
i mysafirëve nga 25 sindikata simotra. Drejtoresha e përgjithshme e 
Komitetit të Sindikatave të Arsimit të Evropës, znj. Susan Flocken 
nga Kosova kishte udhëtuar për të qenë pjesë e kësaj ngjarje të 
rëndësishme për sindikatën e arsimit të Holandës dhe kishte përcjell 
mes pjesëmarrësve dhe mikpritësve gjithë shqetësimet për gjendjen në 
të cilën po ndodhej SBASHK në përpjekje për të realizuar kërkesat 

Zëri i 11 milionë mësuesve të Evropës arriti në Kosovë

Solidaritet me SBASHK-un nga Kongresi i AOb i Holandës
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Holandë për kongresin e AOb, 
po ju dërgojnë përshëndetje 
dhe një mesazh solidariteti. Ne 
e kuptojmë luftën tuaj, e drejta 
për dialog social e cila është 
e sanksionuar në konventat e 

Në vend që të përshëndeste 
vendimin e BSPK-së për 
pezullimin e grevës deri në 
muajin janar dhe t’i gëzohej 
lajmit se viti shkollor po fillonte 
më 3 tetor, pas një muaji e më 
shumë në grevë, Qeveria me 
deklaratat e veprimet e bëra në 
vazhdimësi, sikur kishte pasur 
dëshirë që greva të vazhdonte 
e opinioni të merrej edhe në 
ditët në vijim me grevën dhe 
sindikatat. 

ILO-s duhet të respektohet. Shpresojmë që ju të mund ta përfundoni 
grevën tuaj me kokën lart dhe me rezultate të mira në fund, edhe nëse 
është e vështirë tani. Në foto ne ngremë duart për t'ju mbështetur. 
Solidaritet”, thuhej në mesazhin e kolegëve tanë që përfaqësojnë 
mijëra e mijëra anëtarë sindikalistë nga vende të shumta demokratike 
nga Evropa dhe bota.

Sindikata e Mësuesve të Amerikës (AFT) ka bashkëpunim të shkëlqyer 
me SBASHK-un për vite me radhë. Kjo sindikatë numëron 1.7 milionë 
anëtarë dhe duke përcjellë situatën aktuale dhe përpjekjet e angazhimet 
e vazhdueshme të SBASHK-ut për realizimin e kërkesave legjitime 
të anëtarësisë ka shprehur mbështetje dhe solidaritet për gjithë këto 
përpjekje të SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë.
“Në emër të 1.7 milionë anëtarëve të AFT-së, ne mbështesim mësuesit e 
Kosovës dhe përpjekjet e sindikatës suaj për paga, respekt dhe njohje. 
Jemi të nderuar që bashkëpunojmë me SBASHK-un dhe me krenari 
e vlerësojmë shërbimin tuaj të përkushtuar ndaj anëtarësisë suaj. 
Në këto kohë të jashtëzakonshme, ndërsa qeveritë në të dyja vendet 
tona vazhdojnë të shtyjnë ngarkesa më të mëdha të punës arsimore, 
por ofrojnë më pak burime, ne refuzojmë të lejojmë që mësuesit të 
fajësohen për një krizë ekonomike që ata nuk krijuan. Mësuesit - dhe 
motrat e vëllezërit e tyre të sektorit publik janë shpirti i komuniteteve 
të tyre, dhe ata meritojnë të drejtën për paga të drejta, vlerësim më të 
madh dhe mirënjohjen tonë. Ne e dimë se në ditët në vazhdim, anëtarët 
e SBASHK-ut do të mbrojnë të drejtat e tyre, dhe ne qëndrojmë me 
ju në solidaritet të plotë”, është shprehur në letrën mbështetëse në 
emër të gjithë anëtarësisë së kësaj sindikate kryetarja e AFT-së, Randi 
Veingarten.

Qeveria vazhdoi me sulmet ndaj SBASHK-ut që në fillimet e vitit të 
ri shkollor. Këtë e dëshmon edhe një vendim i pabazuar e që qartazi 
shprehte inatosje të Qeverisë ndaj punëtorëve arsimor pse ishin aq 
unik gjatë gjithë kohës së grevës. U publikua Vendimi që shërbyesve 
civilë që ishin në grevë do t’u jepeshin pagat për muajin shtator, por 
jo edhe të punësuarve në sistemin arsimor. Ishte ky vendim jo ligjor e 
tepër jo human dhe mbase me të Qeveria mundohej të krijonte panik të 
punëtorët arsimor dhe pakënaqësi mes tyre me shpresën se SBASHK-u 

Mbështetje e fuqishme nga mësuesit e Amerikës

Greva u pezullua, po sulmet e Qeverisë ndaj SBASHK-ut nuk 
pushuan 
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jo ligjore. 
Duke shkelur Ligjin për 
organizimin sindikal dërguan 
një mesazh se ata që duan të jenë 
anëtarë të sindikatës duhet të ri-
regjistrohen në njëfarë vegëze në 
platformën eKosova. Ata ishin 
në pritje se punëtorët arsimor 
do të hezitojnë të aplikojnë për 
regjistrim dhe pastaj do të thuhet 
se sindikatat janë shuar, por 
edhe kjo tendencë u shkoi huq. 
Mijëra anëtarë të SBASHK-ut u 
regjistruan në eKosova dhe ky 
proces po vazhdon. SBASHK-u 
përballoi me sukses edhe këtë 
sfidë dhe kjo është dëshmi e 
unitetit të krijuar nëpër vite e 
dekada. 

organizimin sindikal.
Kjo vegëz, pra, nuk është e 
lidhur me sistemin e pagave në 
kuadër të Thesarit. Po të ishte e 
lidhur me këtë sistem atëherë do 
të pamundësohej regjistrimi në 
një sindikatë ata që nuk janë të 
punësuar e as nuk do të lejohej 
që një individ të regjistrohej në 
dy e më shumë sindikata. 
Këto dhe shumë lëshime që 
përcjellin këtë vegëz kanë bërë 
që SBASHK t’i drejtohet me 
shkresë drejtorit të përgjithshëm 
te Agjencisë së Shoqërisë së 
Informacionit për një takim me 
përfaqësues të SBASHK-ut për 
t’i debatuar gjithë këto çështje 
dhe çështje të tjera në mënyrë që 
deklarimi i anëtarëve sindikal në 
këtë vegëz të jetë në përputhje me 
Ligjin për organizimin sindikal 
dhe Statutin e sindikatës. Mirëpo 
drejtori i përgjithshëm i Agjencisë 
së Shoqërisë së Informacionit i ka 
ikur këtij takimi duke mos kthyer 
përgjigje në shkresën e SBASHK-
ut edhe pas disa telefonatave 
drejtuar atij dhe stafit në zyrën e 
tij. 

do të pësonte goditje dhe do të krijoheshin përçarje. Mirëpo, realiteti 
tregoi diçka krejt tjetër. SBASHK-u vazhdoi të qëndronte edhe pas kësaj 
goditjeje. Qeveria duke u gjendur në presionin e jashtëzakonshëm të 
tërë opinionit në Kosovë nxori një vendim tjetër për të bërë procedimin 
e pagave, por duke i quajtur me emrin avans. 

Njerëz në Qeverinë Kurti duke parë që nuk arritën as edhe një efekt në 
tendencën e tyre për ta dëmtuar SBASHK-un me vendimin skandaloz 
për ndëshkim të grevistëve me ndalesë page, ata vazhduan me veprime 

Pa dashur të bëjmë vlerësime se cili është qëllimi që Ministria gjegjëse 
përmes Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit lëshoi një mesazh dhe 
kërkoi që anëtarët e sindikatave të regjistrohen rishtazi në eKosova, në 
praktikë po tregohet se vegëza për regjistrim e deklarim të anëtarësisë 
ishte veprim i ngutshëm dhe shoqërohet me plot defekte. 

Duke analizuar funksionimin dhe mos funksionimin e kësaj vegëze 
SBASHK ka parë shumë defekte e lëshime nga të cilat po përmendim 
vetëm disa:
Kemi vërejtur se një person mund të deklarohet disa herë se është 
anëtar i një sindikate. Kjo platformë nuk ishte dashur të lejojë personin 
të deklarohet më shumë se një herë. 
Lëshim tjetër në këtë vegëz është se si anëtar i një sindikate të caktuar 
mund të deklarohet çdo qytetar i Kosovës edhe pa qenë fare i punësuar, 
apo që nuk i takon sektorit që përfaqëson sindikata gjegjëse. Kjo është 
në kundërshtim me Ligjin për organizimin sindikal dhe me Statutin e 
sindikatës gjegjëse.
Po ashtu vegëza si është tani i mundëson një individi që të regjistrohet 
në disa sindikata, që po ashtu është në kundërshtim me Ligjin për 

Ideja eKosova e ngutshme dhe e shoqëruar me plot defekte
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Në takimin nga larg të 26 tetorit 
me kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të Universiteteve 
u bashkëbisedua për situatën 
aktuale dhe për sfidat me të cilat 
janë duke u përballur veprimtarët 
sindikal në terren. Ishte mendim 
i përbashkët se ka krijuar ca 
probleme regjistrimi në eKosova. 
U tha se ky proces po vazhdon, 
por ka edhe probleme ngase një 
numër i anëtarëve nuk e kanë të 
lehtë të regjistrohen për arsye se 
kanë më pak njohuri për qasjen 
në vegëzën e caktuar. 
Duke u gjendur në këtë realitet 
pas një debati përmbajtjesor 
u mor vendim i përbashkët që 
kryetarët, por edhe anëtarët 
e kryesive të nivelit komunal 

Në SBASHK vazhdonin të 
mbaheshin takimet e përditshme 
nga larg me kryetarët e 
Kuvendeve të Sindikatës 
së Arsimit Parauniversitar 
dhe të Universiteteve. Këto 
takime ishin konsultative dhe 
organizoheshin për të debatuar 
për situatën aktuale dhe për 
të marr veprime konkrete në 
përballje me sfidat e shumta të 
kohës që ishin krijuar nga qasja 
e gabuar dhe tendencioze e 
Qeverisë karshi sindikatave. 
Kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të Universiteteve 
informonin për gjendjen 
aktuale në komunat e tyre dhe 
në Universitete dhe pastaj 
edhe merrnin qëndrime të 
përbashkëta për angazhimet dhe 
aktivitetet në vijim.
Tema të debatit në këto takime 
ishin edhe veprimi arbitrar i 
Ministrisë së Financave lidhur 
me mos ndalimin e kuotës 
sindikale, që është e përcaktuar 

sindikal të vizitojnë shkollat dhe institucionet tjera arsimore në komunat e 
tyre dhe të bashkëbisedojnë me anëtarësinë për të ndihmuar ata që të bëjnë 
regjistrim të suksesshëm në eKosova e po ashtu për të dëgjuar nga afër 
idetë dhe propozimet konkrete për aktivitetet sindikale. 

Ideja për vizita nëpër shkolla e institucione të tjera arsimore u vlerësua si 
e qëlluar dhe besohet se do t’i paraprijë takimeve të punës së Kuvendeve 
Sindikale nëpër komuna me pjesëmarrjen e anëtarëve të kryesisë qendrore. 
Do të jetë kjo mundësi e mirë që kryetarët e shoqatave sindikale të 
bashkëbisedojnë lirshëm me përfaqësues të nivelit qendror dhe të shohin 
se si më lehtë e bashkërisht do të përballën me sfidat e shumta të kohës. 

me Ligjin për organizimin sindikal, pastaj vonesa e pagesës së 
kontributit pensional për të punësuarit në arsim si dhe sfida e krijuar 
lidhur me platformën eKosova, të cilën Ministria e ka krijuar me nguti 
e me qëllim që të ketë hezitime e të mos regjistrohen fare në të anëtarët 
e një sindikate për të krijuar mundësinë pastaj që të thuhet se nuk ka 
organizim sindikal në një sektor të caktuar.
Duke debatuar për këto sfida pjesëmarrësit kanë thënë se është kjo 
tendencë e Qeverisë për të dëmtuar organizimin sindikal e madje edhe 
për të shuar në tërësi, por këtyre sfidave po u përgjigjen me maturi 
anëtarësia dhe veprimtarët sindikal dhe po vazhdojnë të regjistrohen 
në eKosova e po ashtu për ta ruajtur cilësinë e anëtarit sipas kërkesave 
të Ligjit për organizimin sindikal në Kosovë në shoqata kanë filluar 
të përgatitin lista duke mbledhur kuotën sindikale e duke e deponuar 
atë në xhirollogaritë e shoqatave gjegjëse sindikale. Nga ana tjetër 
SBASHK-u këto çështje i ka ngritur edhe në komunikim me ETUCE 
dhe duke kërkuar sqarime nga institucionet dhe veprime konkrete nga 
organet gjegjëse. 
 Pjesëmarrësit në këto takime janë të bindur se SBASHK-u, ashtu si në 
të kaluarën, edhe tani e gjithmonë do të tejkalojë sfidat e kohës dhe do të 
vazhdojë të ruaj unitetin dhe zërin e fuqishëm sindikal. Kjo dëshmohet 
edhe me regjistrimin, 
përkundër shumë vështirësive 
teknike, të mijëra anëtarëve 
të SBASHK-ut në eKosova, 
proces ky që nuk ka të ndalur. 
Po dëshmohet se jemi Bashkë 
në SBASHK. 

Detyrë konkrete nga takimi konsultativ me kryetarët 

Takime të përditshme konsultative me udhëheqës të SBASHK-ut 
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kësaj, ministrja e arsimit, por 
edhe ministri i financave kanë 
vazhduar të krijojnë me qëllim 
pengesa për të vështirësuar 
apo edhe shuar veprimtarinë 
sindikale të SBASHK-ut dhe 
sindikatave të tjera duke vepruar 
në kundërshtim me Ligjin e 
organizimit sindikal e duke 
kërkuar që e tërë anëtarësia 
të regjistrohet individualisht 
në një platformë të përgatitur 
me nguti e që nuk i mundëson 
sindikatës të ketë qasje në të, 
por mundëson që kushdo të 
regjistrohet në një sindikatë të 
caktuar. 
Drejtoresha e përgjithshme e 
ETUCE ka shprehur shqetësim 
lidhur me këtë gjendje dhe 
ka shtuar se do të angazhohet 
bashkë me stafin qendror në 
Bruksel për të komunikuar 
me Qeverinë me qëllim të 
tejkalimit të kësaj situate e 
po ashtu çështjen do ta ngrit 
edhe në Komisionin gjegjës 
të BE-së dhe në Organizatën 
Ndërkombëtare të Punës.

Në shumicën e shkollave të 
Kosovës nuk u punua fare 
të shtunën e 15 tetorit e në 
pak sosh kishte numër tepër 
të vogël të nxënësve dhe 
prandaj u vlerësua se nuk u 
zhvillua fare procesi mësimor 
edhe përkundër presioneve 
e vizitave të inspektorëve të 
arsimit. Ministrja Nagavci 
edhe duke e parë këtë realitet 
nuk bëri as edhe një hap për 
ta ndryshuar gjendjen. Ajo 
nuk gjeti kohë as vullnet as 
për ta analizuar propozimin e 
Asociacionit të Komunave e 

Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës ka vazhduar komunikimin 
me përfaqësuesit e SBASHK-ut me qëllim që të ketë sa më shumë 
informacione dhe të bëj angazhimet e duhura në mbështetje të 
organizimit sindikal në Kosovë, i cili është vështirësuar me veprimet e 
ngutshme e të njëanshme të Qeverisë e që për qëllim kishin vështirësimin 
e aktivitetit sindikal të SBASHK-ut. 
Kujtojmë se Drejtoresha e përgjithshme e ETUCE, Susan Flocken kishte 
ardhur në Kosovë gjatë grevës në përpjekje për të ndihmuar dialogun 
me Qeverinë dhe arritjen e një marrëveshjeje të pranueshme. Ajo 
bashkë me stafin qendror në Bruksel kishin vazhduar angazhimin dhe 
komunikimin duke dëshmuar mbështetjen e fuqishme për SBASHK-
un. Pasi kanë marrë informacione ditore për sjelljen me tendenca të 
Qeverisë ndaj SBASHK-ut, Drejtoresha e përgjithshme Flocken ka 
mbajtur një takim nga larg me udhëheqës të SBASHK-ut për të marr 
informacione shtesë lidhur me situatën aktuale. 

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj bashkë me nënkryetaren 
Vjollca Shala e koordinatorin për organizim të brendshëm Ymer 
Ymeri pasi kanë falënderuar zonjën Susan për gjithë këto angazhime 
e kanë informuar atë për situatën aktuale duke treguar se Qeveria 
vazhdon t’i ik dialogut dhe nuk po bën as edhe një hap në realizimin 
e kërkesave legjitime të anëtarësisë. Ata kanë shtuar se në vend të 

Në vend që t’i lente inatet me një 
anë e të ftonte në takim SBASHK-
un, Këshillin e Prindërve, 
Kolegjiumin e Drejtorëve dhe 
përfaqësues të Asociacionit të 
Komunave, ministrja Nagavci 
e mbushur plot inat për shkak të 
grevës, nxori me nguti një vendim 
për ta ndryshuar shpejt e shpejt 
Kalendarin e këtij viti shkollor. 
 
Ajo e shpërndau këtë vendim 
të njëanshëm dhe e shtuna e 15 
tetorit ia dëshmoi se ka gabuar 
duke nxjerr këtë vendim pa 
konsultime paraprake me palët. 

ETUCE vazhdon me mbështetjen dhe ndan shqetësimet me 
SBASHK-un 

Kur vendoset me inat, puna nuk ka rrjedhë të mbarë
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nuk i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë. 
Ministrja Nagavci mbase mbante shpresë se e shtuna e 22 tetorit do 
të ndryshonte gjërat, por prapë e njëjta situatë. Thuaje si të duash 
procesi mësimor nuk u mbajt. MASHTI vazhdon të këmbëngul në 
vendimin e njëanshëm dhe nuk e sheh të udhës të ftojë në një takim 
pune përfaqësuesit e prindërve dhe të tjerët për të parë se a mund të 
arrihet ndonjë marrëveshje e përbashkët lidhur me këtë çështje. Ajo, 
nëse nuk do t’i shoh e t’i dëgjojë të tjerët, së paku duhet të takohet 
me përfaqësuesit e Këshillit të Prindërve të Kosovës sepse kot, edhe 
nëse gjithë mësimdhënësit dalin në shkolla të shtunave, nëse nuk 
shkojnë nxënësit nuk mund të mbahet procesi mësimor. Këtë ishte 
dashur ta kuptoj edhe ministrja Nagavci sepse kur vendoset me 
inati, puna nuk mund të ketë rrjedhë të mbarë. 

në këtë vegëz duke theksuar se hetohet një shtim i vazhdueshëm i të 
regjistruarve në këtë platformë dhe kjo dëshmon se tendencat për ta 
zverdhur unitetin në SBASHK nga kushdo qofshin ato janë të gjykuara 
të dështojnë. 

Në njërin nga këto takime është biseduar edhe për informatën e 
ministres Nagavci me tendencën për të shkëputur njëanshëm Kontratën 
Kolektive të Arsimit. Kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të 
Universiteteve kanë marrë qëndrim të përbashkët se kjo informatë e 
ministres lidhur me Kontratën është e papranueshme dhe se nenet e 
caktuara të Kontratës e thonë qartë se as njëra palë nënshkruese nuk 
mund të bëj shkëputje të njëanshme dhe prandaj Kontrata Kolektive e 
Arsimit vazhdon të mbetet e vlefshme. SBASHK-u do të konsultohet 
me ekspertë të fushës juridike dhe do të merr me kohë hapa të duhur 
lidhur në mbrojtje të Kontratës Kolektive të Arsimit që është nënshkruar 
më 21 janar 2021 nga MASHTI dhe SBASHK-u. 

as nuk qau kokën fare për të 
dëgjuar kritikat dhe qëndrimin 
kategorik të Këshillit të 
Prindërve se të shtunave ata 

Edhe në muajin nëntor janë 
mbajtur takime e konsultime 
të rregullta me kryetarët e 
nivelit komunal sindikal 
dhe të Universiteteve për të 
bashkëbiseduar për çështje 
me rëndësi dhe për të marrë 
vendime të përbashkëta lidhur 
me angazhimet dhe aktivitetet e 
përditshme. Kryetari i SBASHK-
ut Rrahman Jasharaj bashkë me 
nënkryetaren Vjollca Shala dhe 
koordinatorin për organizim të 
brendshëm Ymer Ymeri kanë 
dhënë informacione lidhur 
me situatën aktuale dhe për 
sfidat e paraqitura gjatë muajit 
nëntor. Pas kësaj pjesëmarrësit 
në takime kanë bashkëbiseduar 
dhe kanë treguar për aktivitetet 
në komunat e tyre dhe në 
Universitete duke u ndalur 
edhe te çështja e regjistrimit në 
eKosova. Ata kanë treguar për 
vështirësitë e paraqitura, por 
edhe për rrjedhën e regjistrimit 

Qendra amerikane e solidaritetit 
me seli në Tiranë vazhdon me 
angazhimet me qëllim që të 
ndihmojë sindikatat e arsimit 
në rrugëtimin e tyre dhe në 
përballjen me sfidat e kohës e 

Qëndrime unike për përballje me sfidat e kohës

Takim i SBASHK-ut me Sindikatat e Arsimit të Maqedonisë dhe 
Shqipërisë 
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në shërbim të anëtarësisë. 
Kryetari i SBASHK-ut Rrahman 
Jasharaj bashkë me nënkryetaren 
Vjollca Shalën, koordinatorin 
për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri dhe kryetaren 
e Kuvendit të Sindikatës së 
Arsimit të Mesëm të Lartë dhe 
anëtare e kryesisë së SBASHK-
ut Hanife Salihu kanë treguar 
për angazhimet e SBASHK-ut, 
për sfidat me të cilat po përballen 
duke shprehur gatishmërinë për 
pjesëmarrje aktive në aktivitetet 
që do të organizohen nga Qendra 
e Solidaritetit duke u nisur edhe 
nga seminari që planifikohet më 
mbahet me veprimtarë sindikal 
të SBASHK-ut në pjesën e parë 
të vitit 2023. 

duke qenë vazhdimisht në shërbim të anëtarësisë. Në kuadër të këtij 
aktiviteti u zhvillua një seminar tre ditor në Ohër për udhëheqës sindikal 
të arsimit në Maqedoni. Në pjesën e parë të këtij aktiviteti ishin të 
pranishëm edhe përfaqësuesit e Sindikatave të Arsimit të Shqipërisë 
dhe të SBASHK-ut. 
Udhëheqësi i zyrës së Qendrës Amerikane të Solidaritetit në Tiranë, 
Steven McCloud ka përgëzuar përfaqësuesit e sindikatave të arsimit 
në këtë aktivitet dhe pastaj ka treguar për angazhimet e Qendrës për të 
ndihmuar sindikatat e këtyre shteteve në forcimin e rolit të tyre përmes 
aktiviteteve të përbashkëta. Pas kësaj kryetari i Sindikatës së Arsimit të 
Maqedonisë së Veriut, Jakim Nedelkov ka përshëndetur mysafirët nga 
Shqipëria e Kosova duke kujtuar se këto sindikata kanë bashkëpunim 
të vazhdueshëm me sindikatën që ai përfaqëson. Kryetari Nedelkov 
pastaj ka pasqyruar rrugëtimin e Sindikatës së Arsimit të Maqedonisë 
duke përmendur sfidat e shumta dhe arritjet në shërbim të anëtarësisë. 
Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Arsimit të Shqipërisë, Nevrus 
Kaptelli ka falënderuar z. Steven dhe stafin e tij për angazhimet në 
mbështetje të organizimit sindikal dhe është shprehur i gatshëm që të 
vazhdohet me aktivitetet e përbashkëta me qëllim që sindikatat e arsimit 
në këto tri shtete të ndihmohen e këshillohen për forcimin e rolit të tyre 

SBASHK-un. 
Përfaqësuesit e SBASHK-ut 
janë takuar edhe me drejtoreshën 
e përgjithshme e Komitetit të 
Sindikatave të Arsimit të Evropës 
Susan Flocken duke e informuar 
për rrjedhat aktuale në arsimin e 
Kosovës dhe për sfidat e shumta 
që po përballet SBASHK-u. 
Ajo falënderoi SBASHK-un për 
informatat me kohë për gjithë 
situatën aktuale dhe ka shtuar 
se gjithë shqetësimet e ngritura 
janë prezantuar në organet e 
ETUCE-s, por edhe në komisionet 
gjegjëse në BE. Ajo ka shprehur 
kundërshtimin e saj edhe ndaj një 

Sindikata e Arsimit, Shkencës e Kulturës e Sllovenisë (SVIZ) ka 
mbajtur Kongresin e saj në qytetin e bukur bregdetar Portorozh. Pjesë e 
kësaj ngjarje të veçantë të arsimit slloven, krahas shumë delegacioneve 
sindikale, ishin edhe përfaqësuesit e SBASHK-ut duke dëshmuar 
se vazhdon bashkëpunimi dhe miqësia e krijuar në vitet e vështira. 
Sindikalistët slloven i ka nderuar me pjesëmarrjen dhe me fjalën 
përshëndetëse në Kongres drejtoresha e përgjithshme e Komitetit të 
Sindikatave të Arsimit të Evropës Susan Flocken. 

Para fillimit të Kongresit kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe 
koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri janë takuar me 
sekretarin e përgjithshëm te SVIZ dhe mikun madh të SBASHK-ut 
Branimir Strukelj me të cilin bashkëbiseduan për gjendjen në arsimin 
slloven dhe atë të Kosovës e duke u ndalur të sfidat dhe angazhimet 
aktuale. Ata kanë falënderuar mikpritësin për ftesën dhe për angazhimet 
e tij në cilësinë e nënkryetarit të ETUCE në mbështetje e përkrahje për 

SBASHK në Kongresin e Sindikatës së Arsimit të Sllovenisë
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njoftimi te MASHTI-t për idenë 
e pamatur e të padrejtë lidhur me 
Kontratën Kolektive të Arsimit 
të Kosovës. Drejtoresha Flocken 
ka ripërsëritur mbështetjen e 
Komitetit të Sindikatave të 
Evropës për SBASHK-un në 
përballje me çdo sfidë. Duke 

Duke dëshmuar se i kushton 
rëndësi meritore dialogut, 
SBASHK-u i ka dërguar ftesë 
për takim ministres së arsimit, 
Arbërie Nagavci. Nga kabineti 
i saj janë deklaruar se ministrja 
atyre ditëve ka shumë aktivitete 
të parapara e të planifikuara 
me kohë dhe me mirësi janë 
lutur për mirëkuptim në mënyrë 
që takimi të mbahet me zv/
ministrin Dukagjin Pupovci. 
Në këtë takim SBASHK-u 
është përfaqësuar nga kryetari 
Rrahman Jasharaj, nënkryetarja 
Vjollca Shala dhe koordinatori 
për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri. Kryetari Jasharaj 
në fillim të këtij takimi ka 
falënderuar zv/ministrin 
Pupovci për qëndrimin korrekt 
dhe deklaratat e matura gjatë 
gjithë grevës, gjë e cila, siç tha 
Jasharaj, nuk mund të thuhet 
edhe për ministren dhe ca 

treguar respektin për mysafirët e shumtë mikpritësi organizoi vizitë për 
ta në Shpellën e Postonjës, që është i njohur kudo në Evropës si pasuri e 
madhe turistike e Sllovenisë.
Gjatë qëndrimit në Portorozh delegacioni i SBASHK-ut hasi në befasi 
të këndshme duke pasur takime të rastit me shqiptarë të Kosovës, që 
po punonin në këtë qytet bregdetar. Ata dëshmuan se nuk kanë harruar 
mikpritjen shqiptare dhe kaluan qaste të bukura e në bashkëbiseda për 
jetën këtu dhe për mallin që kanë për vendlindjet e tyre. 

përfaqësues të tjerë të institucioneve.
   

Pas kësaj nënkryetarja Shala dhe koordinatori për organizim të 
brendshëm në SBASHK, Ymer Ymeri kanë prezantuar kërkesat dhe 
angazhimet e SBASHK-ut duke përmendur kërkesën e mundësive që 
në Buxhet të parashihen kërkesat nga Kontrata Kolektive e Arsimit 
të Kosovës, pasi që është duke u punuar Udhëzimi Administrativ për 
formulën e financimit në arsim. Ata kanë cekur edhe çështje lidhur me 
Ligjin e pagave duke uruar që ai të shkojë sa më shpejt në Parlament 
dhe që të jetë një ligj që respekton kërkesat legjitime të anëtarësisë së 
SBASHK-ut.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë informuar zv/ministrin edhe për 
pengesat që ka krijuar eKosova dhe për defektet e shumta që ka kjo 
platformë e duke kërkuar që MASHTI të angazhohet që të mbahet një 
takim i përgjegjësve të eKosova me përfaqësues të SBASHK-ut me 
qëllim të evitimit të këtyre pengesave e defekteve. 
Në këtë takim zv/ministri Pupovci në bashkëbisedën me përfaqësuesit 
e SBASHK-ut ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim në shërbim 
të arsimit dhe është shprehur se do të komunikojë me zyrtarë përgjegjës 
nga eKosova me kërkesën që ata ta kenë një takim me përfaqësues të 
SBASHK-ut. 

Përfaqësuesit e SBASHK-ut u takuan me zv/ministrin Pupovci
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do të dërgohet për miratim 
në Kuvendin e Kosovës. Për 
çështjen e pakos mbështetëse 
për përballje me inflacionin 
në vitin 2023 për të gjithë të 
punësuarit në Sektorin Publik 
pritet veprimi i duhur.
Ndërlidhur me këtë Kryeministri 
më informoi se Qeveria është 
duke u munduar të gjejë zgjidhjen 
e duhur për të përkrahur 
familjet duke ua rimbursuar 
kilovatët e shpenzuar dhe për 
këtë do të ndajë një shumë të 
konsiderueshme nga Buxheti i 
Kosovës.
Për Marrëveshjen e 
Përgjithshme Kolektive mbet 
që në KES të saktësohet kjo 
dhe dokumenti përfundimtar 
t’i paraqitet Qeverisë për 
nënshkrim.
Çështja e kuotizacionit e cila 
ka çrregulluar funksionimin e 
Federatave po edhe të BSPK-
së mbeti që brenda javës Shefi 
i Kabinetit. Z. Luan Dalipi të 
kontaktojë Zyrën e Financave 
për të gjetur zgjidhjen e duhur 
të regjistrimit të anëtarësisë 
sindikale”. 

të vazhduar edhe për tri ditë të 
tjera. 
Në hapje të këtij aktiviteti 
kryetari i Kuvendit të Sindikatës 
së Arsimit Parauniversitar për 
komunën e Skenderajt, Ramiz 
Polaci ka falënderuar stafin e 
SBASHK-ut për angazhimet 
e shumta dhe ka vlerësuar se 
trajnimi që po organizohet këtu 
nga rëndësi të veçantë ngase u 
ofron dije të reja punëtorëve 
arsimor lidhur me udhëheqjen 
dhe planifikimin strategjik në 
institucionet e arsimit. 

Më 8 nëntor kryetari i BSPK-së Atdhe Hykolli është takuar me 
Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Kryetari Hykolli pas kësaj ka 
njoftuar anëtarët e Kryesisë ekzekutive të BSPK-së me rrjedhën e këtij 
takimi. 

Kryetari Hykolli në këtë informatë ka cekur se “Në vazhdën e takimeve 
të BSPK-së më 8 nëntor 2022 u mbajt takimi me përfaqësuesin e 
Partnerit Social – Qeverisë, Kryeministrin z.Albin Kurti. Takimi u 
zhvillua në Ndërtesën e Qeverisë dhe në takim ishte i pranishëm edhe 
Shefi i Kabinetit të KM, z. Luan Dalipi.
Në takim u bisedua për qartësimin e kërkesave të parashtruara tashmë, 
dhe përmbushjen sa më të shpejtë të tyre. Theks i veçantë u vu për 
kuotizacionin e anëtarësisë dhe gjetjen e zgjidhjes së duhur dhe të 
shpejtë për regjistrimin e anëtarësisë.
Po ashtu u bisedua edhe për përmbylljen e skicimit të projektligjit të 
pagave e sidomos për shqyrtimin dhe analizën e komenteve të dhëna 
nga përfaqësuesit e BSPK-së.
Pika tjetër me rëndësi e diskutimit ishte edhe përgatitja e pakos së re 
mbështetëse për përballje me inflacionin në vitin 2023 për të gjithë të 
punësuarit në Sektorin Publik.
Në takim u bisedua edhe për Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive e 
cila duhet të negociohet dhe të nënshkruhet sa më shpejtë.
Përfaqësuesi i Partnerit Social – Qeverisë, Kryeministri më informoi 
se në Qeveri kanë arritur rreth 2000 komente në ligjin e pagave të 
cilat janë duke u shqyrtuar dhe duke u analizuar që të mund të bëhen 
pjesë e tekstit përfundimtar të projektligjit të pagave i cili së shpejti 

Kërkesat e arritura nga 
koleget dhe kolegët tanë 
përmes kryetarit të Kuvendit 
të Sindikatës së Arsimit 
Parauniversitar të Skenderajt, 
Ramiz Polaci kanë bërë që 
stafi qendror të rinis me 
organizimin e trajnimeve. 
Trajnimi "Udhëheqja dhe 
planifikimi strategjik në 
Arsimin Parauniversitar", 
i udhëhequr nga trajneri 
prof. dr. Hysen Sogojeva 
ka filluar më 5 nëntor në 
shkollën “Shaban Jashari për 

Nga takimi i kryetarit të BSPK-së Hykolli me kryeministrin 
Kurti 

U rifillua me trajnimet bazuar në kërkesat e anëtarësisë
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Trajneri Sogojeva ka përgëzuar 
SBASHK-un për gjithë 
angazhimet në shërbim të 
anëtarësisë dhe është shprehur i 
sigurt se ky aktivitet do të jetë i 
suksesshëm dhe se pjesëmarrësit 
nuk do të jenë shikues po 
pjesëmarrës aktiv gjatë gjithë 
katër ditëve të këtij trajnimi. 

SBASHK-u është ndierë mirë 
me këtë vendim të gazetës 
Nacionale dhe e falënderon 
gazetën në fjalë, e cila tha: 
“Rrahman Jasharaj nuk ka 
qenë kurrë më i urryer dhe më 
i dashur në Kosovë, megjithëse 
aktiviteti i tij sindikal shtrihet 
në tri dekada. Arsimtari nga 
Dukagjini ka mbetur i lidhur me 

Pjesëmarrësit kanë falënderuar SBASHK-un për gjithë angazhimet dhe 
kanë shprehur respekt edhe për trajnerin të sigurt se ai do të bart gjithë 
njohuritë e duhura nga ky trajnim, e të cilat njohuri do të jenë një bazë e 
mirë për angazhimet e pjesëmarrësve në detyra konkrete të udhëheqjes 
në institucionet arsimore.

Po të shtunën e 5 nëntorit në shkollën “Sadri Duhla” të komunës së 
Suharekës është mbajtur aktiviteti i vlerësimit të njohurive të arritura 
nga pjesëmarrësit në trajnimin "Aplikimi i programeve kompjuterike 
në mësimdhënie". Pjesëmarrës në këtë aktivitet kanë qenë edhe kryetari 
i Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar për komunë e 
Suharekës Nazmi Gashi dhe trajnerja Bahrie Elshani.
Për rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti është përkujdesur koordinatori 
për organizim të brendshëm në SBASHK, Ymer Ymeri i ndihmuar 
nga anëtaret e stafit qendror Albina Arifi, Nezafete Jakupi e Afërdita 
Ahmeti. 

profesionin e tij, kolegët e punën e tij. Ai rezononte çiltërsi e autenticitet, 
dhe merrej vesh edhe nga mënyra se si thurte fjalitë që s’i merrte vesh 
lojërat e ndyra të politikës tonë ditore. Jasharaj nuk kërkonte as dashuri 
e as urrejtje. Kërkonte pagë të dinjitetshme për punëtorët e arsimit në 
një kohë rritjesh të çmimeve që po varfëronte pamëshirë. S’e kërkonte 
asnjë cent më shumë për veten e tij. Po i kërkonte 100 euro më shumë 
për mësimdhënësit. Po i kërkonte deri në miratimin e Ligjit të Pagave.”
Me këtë vendim të gazetës Nacionale janë ndierë mirë e gjithë 
anëtarësia e SBASHK-ut e cila me anë të mesazheve i kanë 
shpreh urimet më të mira kryetarit Jasharaj, i cili i falënderon për 
përgëzimet: “Të nderuara kolege, të nderuar kolegë ju faleminderit 
për përgëzimet. Te personaliteti i vitit  është emri im, por këtë 
titull e meritoni ju bashkë me mua. Bashkë e në SBASHK.” 
Po ashtu SBASHK-u falënderon Rrjetin e OJQ-ve AVONET, i cili ka 
ndarë mirënjohje për kontribut te veçantë gjatë vitit 2022 për kryetarin 
Rrahman Jasharaj.

Bardh Bardhi, SUSHK
Në vitin 2022 në kuadër të SUSHK-ut janë zhvilluar shumë aktivitete 
në shërbim të anëtarësisë duke pasur vazhdimisht mbështetjen e 
Kryesisë dhe organeve udhëheqëse të SBASHK-ut. Me qëllim të 
informimit me kohë për aktualitetin dhe angazhimet e SBASHK-ut 
kryesia e SUSHK-ut ka mbajtur mbledhje të rregullta në çdo muaj, 
por këto takime janë shpeshtuar varësisht nga sfidat e kohës. Unë në 
cilësinë e kryetarit të SUSHK-ut bashkë me anëtarë të kryesisë kemi 

Gazeta Nacionale shpall personalitet të vitit 2022 kryetarin e 
SBASHK-ut Rrahman Jasharaj

Aktivitetet sindikale të SBASHK-ut nëpër komuna e në Universitete 
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Kontratës Kolektive në mënyrë 
që mos të shkohet në gjykata 
për realizimin e çështjeve që 
përcakton Kontrata.
E gjithë anëtarësia u pajtua me 
vendimet e SBASHK-ut që të 
realizohen kërkesat e tyre të 
cilat u aprovuan nga Kongresi 
i SBASHK-ut. Sindikalistët 
nga Peja në mënyrë masive iu 
përgjigjen grevës njëorëshe dhe 
protestave të organizuara nga 
BSPK.
Anëtarësia sindikale në Pejë 
ishte unike edhe në grevën e 
përgjithshme. Sindikalistët 
e Arsimit Parauniversitar në 
Pejë me sukses janë duke u 
përballur edhe me sfidën e ri-
regjistrimit në eKosova dhe 
kështu dëshmuan se çmojnë lart 
përkushtimin dhe angazhimet 
e kryetarit Jasharaj, të stafit 
qendror dhe të kryesisë së SAF 
& SAM në Pejë, kryesuar nga 
Isuf Lajqi.
Ahmet Pllana, Prishtinë

Edhe në kryeqytetin e Kosovës, 
Kuvendi i Sindikatës së Arsimit 
Parauniversitar ka zhvilluar 
shumë aktivitete në shërbim të 
anëtarësisë, por është përballur 
edhe me shumë sfida, të cilat 
jemi angazhuar t’i tejkalojmë në 
bashkëpunim të përhershëm me 
kryesinë qendrore të SBASHK-
ut. Duke respektuar kërkesat 
e anëtarësisë për trajnimet e 
licencuara kemi bërë kërkesa te 
stafi qendror në SBASHK, të 
cilët duke dëshmuar angazhim 

vizituar edhe Universitetet duke bashkëbiseduar me anëtarësinë e 
duke vendosur për angazhime e detyra konkrete. Ishim pjesë aktive 
edhe e aktiviteteve sindikale të organizuara nga SBASHK dhe BSPK-
ja. Do veçuar këtu protesta e 8 prillit dhe 20 majit, por edhe grevën 
paralajmëruese njëorëshe dhe grevën e përgjithshme të nisur më 25 
gusht. 
SUSHK,me vendimin e Kryesisë ka mbajtur edhe trajnimin mbi 
dialogun social dhe strategjinë e ardhshme të veprimtarisë së SUSHK-
ut mbi problemet dhe preokupimet e anëtarësisë. Në këtë aktivitet 
sindikal është debatuar edhe për Ligjin e pagave, Kontratën Kolektive 
të Arsimit të Kosovës, sistematizimin dhe Rregulloren e vendeve të 
punës, regjistrimin e anëtarësisë në eKosova, pra mënyrën e regjistrimit 
si dhe shtimin e numrit të anëtarëve. 
Po ashtu SUSHK gjatë vitit 2022 ka pasur edhe disa aktivitete tjera të 
cilat janë zhvilluar me qëllim të rrjedhës sa më të mirë të angazhimeve 
në sindikatë. 

Fejzullah Vranovci, Ferizaj
Njeriu ndjehet mirë kur sheh të 
arriturat e punës së Sindikatës sonë.
Edhe në qytetin Ferizaj janë 
zhvilluar shumë aktivitete e 
angazhime në shërbim të anëtarësisë 
dhe janë shënuar rezultate të shumta 
fal përkushtimit tonë si dhe falë 
përkrahjes nga kryetari, kryesia dhe 
stafi i SBASHK-ut.
Janë mbajtur shumë trajnime të 

mësimdhënësve dhe ata janë mirënjohës për kontributin tim, kryesisë 
për mbështetjen e vazhdueshme dhe ndihmën e stafit qendror në 
realizimin me sukses të këtyre aktiviteteve. 
Viti 2022 nuk ishte i lehtë dhe solli shumë sfida, të cilat i kemi tejkaluar 
fal përkushtimit të SBASHK-ut. 
Ju lumtë dhe gëzuar! Fat e shumë suksese në realizimin e kërkesave 
tona 2023.

Isuf Lajqi, Pejë 
Edhe në vitin 2022 në Pejë 
vazhduam me angazhimet dhe me 
takimet me anëtarësinë duke dëgjuar 
me vëmendje edhe kërkesat e tyre, 
të cilat pastaj i kam prezantuar 
në takimet e nivelit qendror të 
SBASHK-ut. 
Kemi organizuar takime të shpeshta 
të kryesisë së SAF e SAM, por 
edhe Kuvende pune duke ndarë 

informacione e detyra konkrete me pjesëmarrësit në këto takime. 
Anëtarësia sindikale në Pejë me kohë është njoftuar edhe për sfidat 
me të cilat është përballur Sindikata Komunale dhe ajo Qendrore për 
realizimin e të drejtave që dalin nga Kontrata Kolektive e Arsimit të 
Kosovës. 
Ne takime me DKA-në në Pejë çdo herë u kërkua që të bëjnë 
angazhimet e duhura dhe të shfrytëzojnë çdo mundësi për zbatim të 
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e përkushtim të vazhdueshëm 
na mundësuan që në përpikëri 
të realizojmë këtë aktivitet të 
rëndësishëm në shërbim të ngritjes 
së vazhdueshme profesionale të 
një pjese të madhe të anëtarësisë 
në komunën e Prishtinës. Kemi 
zhvilluar edhe aktivitete të 
tjera sindikale duke respektuar 
qëndrimet e përbashkëta nga 
takimet e shumta konsultative 
të Këshillit Drejtues dhe me 
kryetarët e nivelit komunal 
sindikal e të Universiteteve. 
Kemi shtuar angazhimet për t’u 
përballur me sfidat e reja të kohës 
e njëra nga të cilat është edhe 
vendimi i ngutshëm e joligjor 
i institucioneve qeveritare për 
ri-regjistrim të anëtarësisë 
në eKosova, platformë kjo e 
përcjellë me plot lëshime e 
defekte, por jemi të bindur se 
gradualisht do të shtohet numri i 
anëtarëve të regjistruar edhe nga 
komuna jonë. 
Emrush Ahmeti, Lipjan 

Edhe në këtë vit numri i të 
punësuarve në sektorin e arsimit 
në komunën e Lipjanit është 
përafërsisht 1050 punëtorë, 
ndërsa anëtarë të SBASHK-
ut në fund të muajit Gusht 
2022 të regjistruar janë 958, 
numër të cilin e kemi arritur me 
punë të vazhdueshme dhe me 
përkushtim. Kryesia Qendrore 
së bashku me Kryesinë e 
SKAP-Lipjan gjithmonë kemi 
qenë në mbrojtje të kërkesave të 
punëtorëve arsimor të dala nga 

Kontrata Kolektive, ku të gjitha të drejtat e garantuara me ligj nga 
Kontrata Kolektive i realizojmë edhe pse me vite vonesë. SBASHK 
ka organizuar trajnime sipas kërkesave të anëtarësisë, vetëm për 
përmirësimin e rezultateve në mësimdhënie. Gjatë kësaj periudhe 
pesëvjeçare për SKAP-Lipjan janë dhënë gjithsej 885 certifikata 
në modulet e akredituara nga Këshilli Shtetëror për Licencimin e 
Mësimdhënësve (KSHLM). Edhe pse nga viti zgjedhor 2021 të 
gjitha SHS janë te regjistruara në MPMS, Qeveria duke vepruar në 
kundërshtim me ligjet, ka kërkuar të ri-regjistrohemi e tërë anëtarësia në 
platformën eKosova ku po kemi probleme gjatë regjistrimit, por edhe 
përkundër vështirësive nga lëshimet dhe si kryesi e nivelit Komunal 
dhe e nivelit Qendror jemi gjithmonë të përkushtuar në realizimin e 
kërkesave të punëtorëve në sektorin e arsimit.

Veli Morina, Rahovec 
Në vitin 2022 edhe në komunën 
e Rahovecit kemi vazhduar me 
aktivitetet sindikale në shërbim 
të anëtarësisë duke pasur në 
vazhdimësi përkrahjen e stafit 
qendror dhe duke falënderuar 
përkushtimin e anëtarëve të kryesisë 
dhe të veprimtarëve tjerë sindikal 
të komunës sonë. Gëzon fakti se 
edhe në komunën tonë anëtarësia 

është unike në SBASHK dhe bashkërisht në takimet e shpeshta kemi 
bashkëbiseduar për situatën aktuale dhe kemi dhënë informacione për 
angazhimet dhe qëndrimet e arritura në takimet e shpeshta me kryetarët 
e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve dhe kemi bërë gjithë 
angazhimet që vendimet e përbashkëta të realizohen edhe në komunën 
tonë. Uniteti i anëtarësisë në komunën tonë u dëshmua edhe gjatë 
veprimeve sindikale të organizuara nga SBASHK në kuadër të BSPK-
së e në përpjekje për realizimin e kërkesave legjitime. Me sukses 
jemi duke u përballur edhe me sfidën e re lidhur me ri regjistrimin 
në eKosova dhe numri i të regjistruarve në këtë platformë sa vjen e 
shtohet. 

Kemajl Bislimi, Viti 
Edhe këtë vit vazhduam me 
aktivitetet sindikale në shërbim të 
anëtarësisë në komunën tonë. Në 
fillim të janarit filluam me grupin 
e trajnimit në “Edukimin Medial 
dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror 
dhe demokratik” për të vazhduar 
në shkurt me grupin tjetër në 
trajnimin “Mësimdhënia e gjuhës 
dhe letërsisë shqipe për ciklin 

fillor dhe të mesëm". Edhe përkundër pengesave e problemeve që 
kishte krijuar Covid edhe në Viti, ashtu si ishte vendimi i organeve 
udhëheqëse të SBASHK-ut organizuam aktivitete në shënim të 
ditës së mësuesit dhe në bashkëpunim me DKA –në organizuam 
edhe takimin solemn me të 812 punëtorët arsimor. Në këtë ceremoni 
festive u ndan edhe mirënjohjet për punëtorin më të mirë. Kemi 
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Gjatë vitit 2022 u ballafaquam 
me një situatë aspak këndshme, 
sidomos gjatë periudhës së 
grevës, që ishte alternativa e 
fundit për realizimin e kërkesave 
minimale të anëtarësisë. 
Kjo periudhë ishte një test 
për anëtarët e Sindikatës, por 
dëshmuam unitet në vendimet 
e SBASHK-ut që merreshin 
në koordinim me anëtarësinë e 
Sindikatës.
Besimi i anëtarësisë u dëshmua 
edhe duke u përballur me 
një sfidë të re krijuar nga 
institucionet lidhur me ri 
regjistrimin në eKosova. 
Edhe në këtë rast anëtarësia 
e Sindikatës në komunën 
e Novobërdës, dëshmuan 
respektin për SBASHK-un 
duke filluar me anëtarësimin në 
platformën eKosova.
Skënder Gashi, Malishevë 

Gjatë vitit që po e lëmë pas 
Sindikata Komunale e Arsimit 
Parauniversitar (SKAP) në 
Malishevë, ka arritur të shtrijë 
veprimtarinë e vet sindikale në 
të gjitha institucionet edukativo 
arsimore duke filluar që nga 
çerdhja e deri te tri shkollat e 
mesme të larta. 
Mbi 99% e mësimdhënësve 
dhe e të punësuarve tjerë në 
institucionet shkollore kemi 
arritur që t’i anëtarësojmë 
në SBASHK. Ky kontribut 
i dedikohet angazhimit 
të përhershëm të të gjithë 
kryetarëve të Sh.S. Kuvendit 

arritur të bëjmë edhe organizim të mirë për pjesëmarrje në protestat 
e organizuara nga SBASHK-u në kuadër të BSPK-së duke shënuar 
pjesëmarrje në numër të madh të punëtorëve arsimor nga komuna 
jonë. Nga aktivitetet në shërbim të anëtarësisë vlen të veçohet 
suksesi i lartë në trajnimin e punëtorëve arsimor të komunës sonë. 
Falë përkushtimit në Viti dhe mbështetjes së stafit qendror të 
SBASHK-ut në komunën tonë janë trajnuar deri tani 1455. Sfidë që 
po përballemi është regjistrimi i anëtarësisë në eKosova, por edhe 
përkundër vështirësive fillestare numri i të regjistruarve vazhdimisht 
po shtohet. 

Arif Elezaj, Klinë 
Në komunën e Klinës gjatë gjithë 
vitit 2022 kemi zhvilluar shumë 
aktivitete e kemi bërë shumë 
angazhime për realizimin e kërkesave 
të anëtarësisë. Në gjithë këto 
angazhime kemi pasur vazhdimisht 
përkrahjen e stafit qendror të 
SBASHK-ut. Arritje të veçanta në 
komunën e Klinës janë shënuar 
realizimi i benefiteve që siguron 

për anëtarësinë Kontrata Kolektive e Arsimit të Kosovës. Kjo u arrit 
falë angazhimit të vazhdueshëm që kam bërë i mbështetur nga kryesia 
e Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar të Klinës, por 
edhe me mirëkuptimin e vazhdueshëm të kryetarit dhe institucioneve 
komunale të Klinës me të cilët kemi pasur takime të shpeshta që janë 
shoqëruar me mirëkuptim dhe përpjekje të përbashkëta për realizimin 
e kërkesave të të punësuarve në arsimin e Klinës e që janë anëtarë të 
SBASHK-ut. 

Visar Sadriu, Vushtrri 
Sindikata Komunale e Arsimit 
Vushtrri, pjesë e SBASHK-ut, 
edhe në vitin 2022 ka organizuar 
aktivitete në shërbim të anëtarësisë. 
Një aktivitet i veçantë është zhvilluar 
në komunën tonë me rastin e ditës 
së mësuesit dhe shkollës shqipe. Në 
kuadër të këtij aktiviteti, si çdo vit 
tjetër, kemi organizuar një takim 
solemn për mësimdhënësit të cilët 

kanë dalë në pension duke u ndarë nga një mirënjohje e duke shprehur 
kështu respektin për angazhimin e tyre nëpër vite e dekada në misionin 
e shenjtë të edukimit e arsimimit të brezave. 

Besnik Kurteshi, Novobërdë
Viti 2022 ishte shumë sfidues për 
të gjithë anëtarësinë e komunës së 
Novobërdës. Gjatë këtij viti nuk 
munguan dhe anëtarësimet të reja 
në Sindikatë, një gjë që dëshmon 
respektin që SBASHK-u gëzon 
nga të punësuarit në arsim edhe në 
komunën tonë.
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dhe Kryesisë së SKAP-it në 
Malishevë. Për të qenë sa më 
afër mësimdhënësve sindikalist 
dhe për t’i mbajtur sa më të 
informuar anëtarësinë, kryesia 
dhe Kuvendi i SKAP-it në 
Malishevë, çdo herë ka mbajtur 
takime të rregullta punuese. 
Ndërsa, mënyrën tjetër të 
komunikimit dhe të informimit 
të anëtarësisë e kemi realizuar 
përmes grupit me kryetarët e 
Sh.S. SBASHK-u dhe SKAP-i 
në Malishevë, çdo herë kanë 
qenë, janë dhe do të jenë në 
shërbim të mësimdhënësve 
e me të vetmin qëllim atë të 
përmbushjes së misionit që 
ka SBASHK-u e që në fokus 
ka përkrahjen dhe mbrojtjen 
e interesit ekonomik, statusin 
social dhe të drejtat e anëtarësisë 
sindikaliste. Në janar të vitit 
2022, filluam organizimin e 
trajnimeve të mësimdhënësve 
në 8 programet trajnuese, 
programe të cilat i implementon 
SBASHK-u përmes trajnerëve 
të vet. Dhe krejt në fund të 
kësaj çfarë u tha më lart,po e 
përmbylli me një urim.
Pasi që jemi në prag të festave 
të fundvitit, shfrytëzoj rastin 
që stafit udhëheqës dhe 
administrativ në krye me 
z.Rrahman Jasharaj, redaksisë 
së revistës vjetore, “Rrugëtimi 
i SBASHK-ut 2022, të gjithë 
mësimdhënësve dhe lexuesve të 
kësaj reviste, ju urojmë Vitin e 
Ri 2023. 
Sot e për shumë mot, Gëzuar!
Zenun Nimani, Gjakovë 

Në këtë vit, sindikata Komunale e Arsimit Parauniversitar në Gjakovë 
ka zhvilluar aktivitetet e nevojshme sindikale. Janë kryer vizita nëpër 
shoqatat sindikale. Në qershor të këtij viti kemi biseduar me Rektorin 
e Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë për bashkëpunim. Këtë 
bashkëpunim e kemi përligjur në tetor të po këtij viti më nënshkrimin 
e Memorandum bashkëpunimit me Qendrën didaktike për avancimin 
e arsimit. Nënshkrimi është realizuar mes udhëheqësit të kësaj qendre 
Dr. Behxhet Gaxhiqi dhe kryetarit të SKAP për Gjakovën Zenun 
Nimani. Jemi në biseda edhe me ordinanca shëndetësore të profileve 
të ndryshme për marrëveshje bashkëpunimi. Shpresojmë se së shpejti 
edhe do t'i konkretizojmë. 

Reshit Kushaj, Prizren
Komuna e Prizrenit është një 
shembull i mirë i organizimit 
sindikal dhe i unitetit në SBASHK. 
Këtë e dëshmojnë edhe numri i të 
anëtarësuarve, por edhe aktivitetet e 
shumta dhe qëndrimi me dinjitet në 
çdo veprim sindikal që u organizua 
duke u dëgjuar zëri i anëtarësisë. 
Unitetin dhe besimin në organet 
udhëheqëse të SBASHK-ut të 

nivelit qendror e komunal anëtarësia në Prizren e dëshmuan edhe gjatë 
gjithë veprimeve sindikale dhe unë shpreh respektin dhe krenohem me 
ta. E veçantë e organizimit sindikal në Prizren është edhe angazhimi i 
përkushtuar i kolegeve e kolegëve tanë nga komuniteti boshnjak dhe ai 
turk, të cilët bashkë me ne ishin dhe mbeten në çdo aktivitet e veprim 
sindikal. Ata kanë dhënë kontribut me vlerë në unitetin dhe rrugëtimin 
e mbarë të SBASHK-ut nëpër gjithë këto vite, pra edhe në vitin 2022. 
Në Prizren do të vazhdojmë rrugëtimin duke u stolisur me suksese të 
reja dhe do ta ruajmë unitetin pavarësisht sfidave e me të cilat do të 
përballemi. Ky unitet është vlerë e krijuar falë besimit të ndërsjellë 
mes anëtarësisë dhe udhëheqësve sindikal të nivelit komunal dhe të 
atij qendror. 

Basri Dernjani, Hani i Elezit
Gjatë vitit 2022 kryesia sindikale 
komunale në Han të Elezit ishte 
mjaft aktive në mbrojtjen e të 
drejtave dhe realizimin e përfitimeve 
materiale që siguron Kontrata 
Kolektive e Arsimit të Kosovës 
për anëtarësinë e SBASHK-ut në 
këtë komunë. Në muajin mars të 
vitit 2022 secilit anëtarë iu paguan 
shujtat për vitet 2019 dhe 2020. 
Jemi në pritje që këtë vit të bëhet 
planifikimi i pagesës për vitet 2021 

dhe 2022. Po ashtu në muajin gusht ne kemi angazhuar avokatë dhe 
jemi ne procedurë gjyqësore për kualifikimin. Vlen të theksohet se deri 
tash kemi kryer 50 përqind të lëndëve me pajtim gjyqësor dhe jemi në 
pritje të ekzekutimit të pagesës.
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Blerim Mehmeti, Gjilan 

Si edhe çdo vit edhe viti 2022 
karakterizohet me specifikat 
e veta organizative. Vitin 
2022 filluam me trajnime dhe 
aktiviteteve të zakonshme 
sindikale. Aktivitetet kryesore 
sindikale, për fillim vit ishin 
vizitat nëpër shoqata sindikale 
dhe evidentimi i kërkesave 
të punëtorëve arsimor dhe 
brengave të tyre lidhur me 
vështirësitë teknike dhe 
materiale. Si gjithmonë, 
kërkesat e punëtorëve arsimor 
evidentoheshin me kujdes 
dhe barteshin, për nivelin 
qendror. Kisha dy takime me 
drejtoreshën e arsimit me të 
cilën bashkëbiseduam, për 
vështirësitë teknike me të cilat 
përballeshin punëtorët arsimor. 
Një takim bashkë me anëtaret 
e kryesisë dhe drejtoreshën 
e arsimit e realizuam edhe 
me kryetarin e komunës z. 
Alban Hyseni. Në takim u 
diskutuan një mori çështjesh. 
Mesi i vitit na gjeti në vlugun 
e organizimeve sindikale, 
për realizimin e kërkesave të 
punëtorëve arsimor. Përveç të 
tjerash organizuam dy protesta 
në Prishtinë. Në protestën e 
pare ishin pothuaj që të gjithë 
kryetarët e shoqatave, po ashtu 
edhe në protestën e dytë ishin 
pothuaj të gjitha institucionet 
arsimore të komunës sonë, 
duke filluar nga institucionet 
parashkollore. Mjaft energji na 

Lulzim Thaqi, Kamenicë
Viti 2022 ishte vit i vështirë e me 
plot sfida. SBASHK bëri gjithë 
angazhimet edhe në kuadër të BSPK-
së që me dialog të gjej zgjidhje 
të pranueshme të kërkesave, por 
Qeveria hezitonte ta dëgjonte zërin 
sindikal. Duke u gjendur në këtë 
situatë e duke vepruar sipas vullnetit 
të anëtarësisë u shpallën veprime 

sindikale duke filluar nga protesta e 8 prillit, pastaj greva njëorëshe 
paralajmëruese dhe protesta e 20 majit që ishte vlerësuar si njëra nga 
protestat më masive. Pasi që gjithë këto veprime të përshkallëzuara 
nuk ndryshuan qëndrimin e Qeverisë ndaj dialogut dhe kërkesave tona 
legjitime, atëherë BSPK-ja shpalli grevë të përgjithshme e cila filloi 
më 25 gusht. Punëtorët arsimor të Kamenicës përkrahen grevën dhe 
dëshmuan unitet e qëndrim të dinjitetshëm. Ne gjatë grevës vizituam 
të gjitha shkollat ku pamë një qëndrueshmëri në kërkesat e tyre. Greva 
zgjati me ditë të tëra dhe kishte edhe përpjekje nga anash për të lënduar 
unitetin e sindikalistëve, por këto tentime nuk patën as edhe një sukses. 
Kur greva u pezullua menduam se qeveria do t’i gëzohej kësaj dhe do 
të nis me dialogun, por u vazhdua me tendencë për ta goditur e dëmtuar 
SBASHK-un duke informuar përmes një mesazhi se anëtarësia në 
mënyrë individuale duhet të regjistrohet në një vegëz të platformës 
eKosova. Në komunën tonë edhe këtë sfidë jemi duke e përballuar me 
sukses dhe numri i të regjistruarve në këtë platformë sa vjen e shtohet. 
Krejt në fund ne sindikalistët nga Kamenica gjithë shqiptarëve nga do 
që janë ju urojmë shëndet dhe mbarësi dhe urime festat e fundvitit.

Fevzi Bunjaku, Kaçanik
Viti shkollor 2022-2023, filloi me 
shqetësime të mëdha, sepse kërkesat 
e SBASHK-ut në lidhje me ligjin mbi 
pagat dhe koeficientin e çdo niveli 
nuk trajtoheshin nga MASHT-i dhe 
Qeveria. Prandaj SBASHK-u u 
detyrua që të konsultohet me organet 
drejtuese për të hyrë në grevë me 
qëllimin e vetëm për t’i realizuar 
kërkesat legjitime të anëtarësisë. 
Duke parë se Qeveria po vazhdonte 

me qasjen e gabuar dhe nuk kishte fare vullnet për të realizuar kërkesat 
e anëtarësisë e më shumë se kjo Qeveria nuk pati qasje të drejtë 
ndaj mësimdhënësve e po ashtu përdori edhe gjuhë ofenduese dhe 
degraduese. Në komunën tonë greva është përkrahur thuajse në të gjitha 
shkollat dhe në shkallë të lartë të qëndrimit të personelit në shkolla. 
Shpresojmë se më nuk do të vije të organizimi i grevës dhe ndërprerja 
e mësimit duke besuar se organet shtetërore do të kenë vullnetin e mirë 
për t’i trajtuar me dinjitet mësimdhënësit. 
SBASHK-u, në Kaçanik është gjithnjë në rritje për arsye se përkrahja 
nga kryetari dhe kryesia është shumë e madhe për realizimin e 
kërkesave. Tani për tani është duke e pritur konfirmimin nga ana e 
gjykatës për shujta dhe udhëtimin e arsimtarëve.
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mori edhe organizimi i grevës 
së përgjithshme e cila filloi në 
gusht të këtij viti. Grevës së 
përgjithshme iu përgjigjen të 
gjitha institucionet arsimore të 
komunës sonë dhe qëndruam 
unike deri në përmbyllje të 
saj. Ky vit kalendarik, ashtu 
qysh filloi, me aktivitetet të 
ngjeshura sindikale ashtu edhe 
po përfundon. Tani jemi, po 
them kushtimisht në luftë për 
regjistrimin e anëtarësisë në 
eKosova, proces ky i cili nuk 
po ecë me ritmet e duhura, por 
jemi në rrugë të mbarë për ta 
kryer edhe këtë proces, pra 
regjistrimin e anëtarësisë në 
eKosova. Në vitin kalendarik në 
të cilin po hyjmë, na presin edhe 
shumë detyra dhe angazhime, të 
cilat shpresojmë ti realizojmë 
dhe ti kryejmë me sukses.
Ilaz Dervishi, Drenas 

Në komunën e Drenasit, ashtu 
sikur edhe në komunat tjera, 
gjithandej Republikës janë 
mbajtur zgjedhjet nëpër shoqata 
sindikale pasi qe ky vit ishte 
vit i zgjedhjeve. Pra, në 33 
shoqata sindikale janë mbajtur 
zgjedhjet dhe janë zgjedhur 
kryesitë legjitime. Po ashtu 
edhe niveli komunal ka kryer 
zgjedhjet dhe të gjithë kryetarët 
e shoqatave sindikale ma dhanë 
besimin edhe për një mandat që 
ta udhëheq sindikatën e arsimit 
në Drenas.
Aktivitetet e ndryshme sindikale 
gjatë këtij viti nuk janë ndalur as 

për një moment. Me ndihmën dhe përkrahjen e stafit qendror ne kemi 
mbajtur trajnime të ndryshme sipas vullnetit të anëtarësisë e po ashtu 
kemi zhvilluar edhe aktivitete të tjerë në të mirë të anëtarësisë sonë. 

Burim Avdiaj, Deçan 
Sindikalistët e komunës së Deçanit 
këtë vit e kaluan me suksese mirëpo 
u përballen edhe me shumë sfida, 
ndër më të rëndat që mund ti ketë 
njeriu.
Mësimdhënësit sindikalistë ende 
vazhdojnë përmes gjykatave duke 
kërkuar të drejtat që dalin nga 
Kontrata Kolektive e Arsimit të 
Kosovës. Sot, kur jemi në prag të 

festave të fundvitit kemi një mesazh për të gjithë popullin e Kosovës:
Ata që mundohen ta ulin autoritetin e mësimdhënësit, ulin edhe 
autoritetin e familjes së vet, ulin edhe autoritetin e vet sepse secili ka 
kaluar nëpër duart e një mësuesi.
Viti 2023 qoftë vit i mbarë dhe i sukseseve për të gjithë!

Xhavit Rexhaj, Shtime
Edhe pse jemi komunë e vogël 
organizimi sindikal mes punëtorëve 
të arsimit vazhdon të jetë në nivel. 
Ne duke pasur mbështetjen e stafit 
qendror dhe duke pasur takime të 
shpeshta konsultative me organet 
drejtuese të SBASHK-ut kemi 
informuar me kohë anëtarësinë 
tonë për gjithë angazhimet dhe 
zhvillimet, por edhe kemi prezantuar 

ide e kërkesa të anëtarësisë nga komuna jonë, kërkesa që kanë qenë 
edhe të anëtarësisë nga e tërë Kosova. Shpresojmë se viti 2023 do të 
jetë më i lehtë për organizimin sindikal dhe do të na sjell lajme të 
mira dhe ne bashkërisht do të vazhdojmë me aktivitete e angazhime në 
shërbim të anëtarësisë. 

Muzli Blakaj, Istog
Në komunën e Istogut edhe 
gjatë gjithë vitit 2022 janë 
zhvilluar aktivitete në shërbim 
të anëtarësisë dhe kemi zhvilluar 
takime e komunikim me koleget 
e kolegët tanë nga institucionet 
arsimore duke i informuar për 
takimet konsultative me kryetarët 
e kuvendeve sindikale komunale 
dhe të Universiteteve. Dhe duke 

marrë edhe propozime e ide nga ata duke i përcjellë të stafi qendror 
dhe organet udhëheqëse të SBASHK-ut. Besojmë shumë se unik 
e me angazhime të përbashkëta do t’i përballojmë sfidat e kohës 
dhe do të vazhdojmë rrugëtimin sindikal me qëllim të arritjeve e 
sukseseve të reja.
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jetë më i mirë për të gjithë ne. 
Muhamet Ibrahimi, Zveçan

Anëtarësia në komunë tonë 
vazhdimisht është bërë pjesë e 
angazhimeve dhe aktiviteteve 
të zhvilluara gjatë gjithë këtij 
viti bashkë me koleget e 
kolegët tanë nga komunat tjera 
dhe Universitetet. Ne do të 
vazhdojmë me angazhimet duke 
qenë të sigurt në mbështetjen 
dhe përkrahjen e stafit qendror 
dhe në bashkëpunim me koleget 
e kolegët nga e tërë Kosova. 
Ramiz Polaci, Skenderaj 

Në komunën tonë janë zhvilluar 
një varg aktivitetesh sindikale në 
shërbim të anëtarësisë. Kështu 
duke u bazuar në vullnetin 
e anëtarësisë e duke pasur 
mbështetjen e vazhdueshme të 
stafit qendror kemi organizuar 
edhe trajnime të licencuara e që 
kanë ndihmuar koleget e kolegët 
për ngritje të vazhdueshme 
profesionale. Me kënaqësi e 
them se anëtarët e sindikatës nga 
Skenderaj kanë treguar unitet 
dhe mbështetje të vazhdueshme 
për kryesinë e nivelit komunal 
dhe atë të nivelit qendror. Uniteti 
u dëshmuar edhe në veprimet 

Isa Ismajli, Mitrovicë
Anëtarësia në Mitrovicë ka pasur 
rrugëtim të përbashkët me gjithë 
anëtarësinë e SBASHK-ut dhe ka 
dëshmuar unitet dhe falë përkushtimit 
edhe të stafit qendror dhe kryesisë së 
Kuvendit të Sindikatës së Arsimit 
Parauniversitar në komunën tonë 
kemi arritur të organizojmë e 
zhvillojmë aktivitete në shërbim 
të anëtarësisë. Ne kemi mbajtur 

komunikim të vazhdueshme me anëtarësinë dhe me nivelin qendror 
duke përcjellë gjithë informacionet për aktualitetin në arsim dhe kemi 
dhënë edhe propozime konkrete lidhur me aktivitetet e mundshme që 
do të zhvilloheshin. Edhe anëtarësia në Mitrovicë ka dëshmuar unitetin 
dhe me dinjitet është përballur me sfidat e kohës duke ndarë brengat 
dhe fatin me koleget e kolegët nga tërë sistemi arsimor i Kosovës. 

Gëzim Vitaku, Leposaviq 
Jemi munduar të jemi vazhdimisht 
aktiv dhe pjesë e aktiviteteve sindikale 
në shërbim të anëtarësisë sonë. Kemi 
pasur komunikim me anëtarësinë tonë 
dhe atyre ua kemi përcjellë gjithë 
çështjet që janë diskutuar në takimet 
e shpeshta në nivel qendror dhe po 
ashtu kemi kërkuar mendimin e tyre 
për çështjet e debatuara. Besojmë 
se në vitin 2023 do të vazhdojmë 

bashkërisht me angazhimet dhe do të kemi momente shumë më të mira e 
arritje edhe më të mëdha. 

Luljeta Boshnjaku, Obiliq 
Në komunën tonë janë zhvilluar 
një varg aktivitetesh e takimesh me 
anëtarësinë dhe pas debateve korrekte 
e përmbajtjesore idetë e kërkesat 
legjitime i kemi përcjellë në takimet e 
shumta me kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të Universiteteve, 
kërkesa këto që ishin të njëjta me ato 
të kolegeve e kolegëve tanë kudo në 
Kosovë. Urojmë që viti 2023 të jetë 

vit që do të na sjell lajme të mira dhe arritje e suksese të reja. 
Bektesh Bajrami, Shterpcë
Në numër jemi pak sepse pak ka 
në komunën tonë edhe institucione 
të arsimit, por vazhdimisht kemi 
qenë pjesë aktive e aktiviteteve të 
organizuara nga SBASHK-u. Gëzon 
fakti se anëtarësia edhe në komunën 
tonë është dëshmuar me unitet dhe 
ndjehet mirë që ka përkrahjen e 
vazhdueshme të stafit qendror, por 
edhe të organeve tjera udhëheqëse të 
SBASHK-ut.Urojmë që viti 2023 të 
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sindikale pasi që qeveria i 
ikte vazhdimisht dialogut dhe 
zgjidhjes së kërkesave tona 
legjitime. Urojmë që viti 2023 
të jetë më i lehtë dhe të sjell 
momente gëzimi e arritje të 
realizimit të kërkesave tona e të 
mos jetë me plot sfida siç ishte ky 
viti që po lëmë pas. 
Arsim Krasniqi, Junik 

Ne jemi komunë e vogël 
dhe kemi numër të vogël të 
institucioneve arsimore, mirëpo 
jemi angazhuar që të jemi 
vazhdimisht pjesë e aktiviteteve 
sindikale me koleget e kolegët 
tanë nga e tërë Kosova dhe kemi 
shënuar rezultate në përpjekje për 
realizimin e kërkesave legjitime 
të anëtarësisë. Urojmë që viti 
2023 të jetë me plot angazhime 
dhe me arritje e suksese të reja. 
Nazim Gashi, Suharekë

Gjatë vitit që po lëmë SKAP-i 
në bashkëveprim me SBASHK-
un kanë bërë përpjekje për të 
qenë në shërbim të arsimit dhe 
për të kontribuar në ngritjen e 
vazhdueshme të cilësisë në arsim. 
Ne si nivel komunal ishim në 
përkrahje të nivelit qendror, pasi 
që edhe ne i vlerësuam se kërkesat 

e bëra publike ishin edhe kërkesa të anëtarësisë nga komuna jonë kështu 
që të punësuarit në sektorin e arsimit në Suharekë ishin pjesëmarrës në 
gjithë veprimet sindikale bashkë me koleget e kolegët tanë nga komunat 
tjera dhe Universitetet.
Në komunën e Suharekës greva ishte e organizuar mirë dhe asnjë shkollë 
nuk punoi gjatë kësaj kohe. Kryesia e sindikatës komunale vizituan të 
gjitha shkollat dhe çerdhet e komunës sonë.
Që nga fillimi i procesit mësimor 3 Tetor e deri tani procesi edukativ e 
arsimor po zhvillohet në mënyrë të rregullt. Sfidë në vete ishte regjistrimi 
i mësimdhënësve në eKosova, por edhe kjo sfidë po tejkalohet dhe numri 
i të regjistruarve sa vjen e shtohet. 
Duhet shtuar se gjatë këtyre 12 muajve SBASHK-u ka mbajtur trajnime 
të shumta dhe nga komuna jonë në këtë aktivitet janë përfshirë mbi 200 
mësimdhënës sipas vullnetit të tyre në të tetë trajnimet e licencuara të 
SBASHK-ut. 
Shpresojmë për një organizim më të avancuar të arsimit në Kosovë dhe 
kushte më të mira për punë.

Vloran Krasniqi, Dragash
Anëtarësia e SBASHK-ut që vjen nga 
institucionet arsimore të komunës 
sonë ka qenë vazhdimisht pjesë e 
angazhimeve dhe aktiviteteve sindikale 
bashkë me kolegët tanë nga e tërë 
Kosova dhe kemi shënuar edhe arritje 
të vazhdueshme. Kryesia e Kuvendit të 
Sindikatës së Arsimit Parauniversitare 
ka zhvilluar komunikim të vazhdueshëm 
dhe ka dhënë ide për aktivitetet gjatë 
gjithë vitit 2022. Këto ide e propozime i 

janë bashkuar ideve , kërkesave dhe propozimeve të kolegeve e kolegëve tanë 
nga e tërë Kosova përmes takimeve të shpeshta e përmbajtjesore të organeve 
udhëheqëse të SBASHK-ut në nivelin qendror. Urojmë që viti 2023 të jetë 
më i mirë për të gjithë ne. 

Haki Krasniqi, Fushë Kosovë
Edhe në Fushë Kosovë jemi 
përpjekur të zhvillojmë aktivitete në 
shërbim të anëtarësisë. Pasi Qeveria 
nuk kishte vullnet për dialog e për 
realizimin e kërkesave të anëtarësisë, 
atëherë edhe anëtarësia nga komuna 
jonë u bë pjesë e veprimeve sindikale 
bashkë me gjithë anëtarësinë nga e 
tërë Kosova. Ky vit ishte me plot 
sfida që u munduam t’i tejkalojmë 

bashkërisht. Urojmë që viti 2023 të jetë më i lehtë dhe të na sjell lajme 
të mira për të gjithë ne. 

Fadil Halimi, Podujevë 
Vitin 2022 e kemi vlerësuar me të 
drejtë si vit të vështirë e me plot sfida. 
Kështu ishte edhe në Podujevë, por 
edhe përkundër kësaj unë bashkë me 
kryesinë e Kuvendit të Sindikatës 
së Arsimit Parauniversitar për 
komunën tonë jemi angazhuar që të 
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Ymer Ymeri
Të nderuara anëtare, të nderuar anëtarë të SBASHK-ut, viti 
2022 për të gjithë ne ishte i vështirë e me plot sfida. Duke 
respektuar vullnetin tuaj dhe kërkesat legjitime kemi bërë gjithë 
angazhimet që të jemi në krye të detyrës. Bashkërisht arritëm të 
kryejmë me sukses detyrat e përcaktuara. Kemi realizuar edhe 
trajnimet sipas kërkesave tuaja, por bashkë ishim shembull 
i mirë edhe i realizimit të aktiviteteve për të shënuar ditën e 
madhe të mësuesit e shkollës shqipe, për të pasur rrjedhë të 
mbarë aktiviteti i bërë tradicional për pushimin e një numri të 
konsideruar të anëtarësisë së SBASHK-ut në bregdetin shqiptar. 

Po ashtu gjatë gjithë vitit kemi vazhduar i tërë stafi bashkë me kryetarin dhe nënkryetaren që të jemi 
zë i juaji kurdo e kudo në takimet me institucionet vendore, por edhe në aktivitetet ndërkombëtare 
sindikale. Ju përgëzojmë për unitetin dhe qëndrimin e dinjitetshëm në gjithë aktivitetet e angazhimet 
për realizimin e detyrave të përbashkëta dhe të kërkesave legjitime. Urojmë që në vitin 2023 të 
marrim lajme të mira dhe të shënojmë arritje të reja.
Afërdita Ahmeti 
Edhe gjatë gjithë këtij viti stafi qendror ka treguar një unitet 
të shkëlqyer dhe gjithmonë i jemi gjendur njëri-tjetrit për ta 
ndihmuar me qëllim që obligimet që kishim për realizimin e 
kërkesave të anëtarësisë t’i kryejmë me kohë dhe në nivel të 
duhur. Kjo atmosferë bashkëpunimi na ndihmoi të tejkalojmë 
sfidat e shumta me të cilat ne dhe ju u përballem gjatë gjithë vitit 
2022. Jemi munduar që të jemi korrekt me ju edhe gjatë vizitave 
që bënit në zyrat tona duke kërkuar ndihmën e përkrahjen 
tonë. Besojmë se ia kemi arritur të jemi në nivel të detyrës dhe 
ju falënderojmë për korrektësinë e mirëkuptimin tuaj. Lutemi 
bashkërisht që viti që po vjen të jetë me plot lajme të mira e me 
arritje të shumta. 

Stafi qendror i SBASHK-ut mesazhe për anëtarësinë

duke u angazhuar 
bashkërisht në kryerjen e 
detyrave konkrete që dilnin 
nga vendimet e takimeve 
të përbashkëta të organeve 
udhëheqëse të SBASHK-
ut. Stafi qendror në revistën 
“Rrugëtimi i SBASHK-ut 
2022” tregojnë për disa nga 
angazhimet e përbashkëta 
dhe u drejtojnë mesazhe 
urimi gjithë anëtarësisë. 

kryejmë detyrat e përcaktuara në shërbim të anëtarësisë. Në kuadër të 
këtyre përpjekjeve kemi zhvilluar Kuvende pune për të bashkëbiseduar 
me kryetarët e shoqatave sindikale dhe përmes tyre kemi marrë kërkesa 
dhe ide të anëtarësisë lidhur me aktivitetet sindikale. Po ashtu përmes tyre 
kemi përcjellë me kohë informacione për gjendjen aktuale dhe për çështjet 
që janë ngritur në takimet e shpeshta konsultative me kryetarët e nivelit 
komunal sindikal që janë organizuar nga kryesia dhe stafi qendror. Urojmë 
që viti 2023 të na sjell më pak sfida e shumë më shumë lajme të mira. 
Stafi qendror edhe në vitin 2022 kanë bërë gjithë angazhimet 
që të realizojnë kërkesat e anëtarësisë dhe të përballën 
suksesshëm me sfidat e shumta që na kanë përcjellë gjatë gjithë 
vitit 2022 e që ishte nga më të vështirët për gjithë organizimin 
sindikal. Stafi qendror kishte koordinim të shkëlqyer me 
kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve 
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Albina Arifi
 Anëtarësi e nderuar e SBASHK-ut ishte kënaqësi për mua kur 
arrinim të organizonim si duhet aktivitetet e trajnimeve. Unë 
ndjehem krenare me ju dhe ju falënderoj për bashkëpunimin dhe 
angazhimin e korrektësinë e treguar gjatë gjithë ditëve të këtij 
aktiviteti duke qenë pjesë e të tetë trajnimeve të licencuara. Stafi 
qendror i tëri ishte i përkushtuar e i angazhuar, krahas detyrave të 
tjera në të njëjtën përpjekje e kur kishte shumë grupe të trajnimeve 
në të njëjtën kohë që ky aktivitet të kishte rrjedhë të mbarë dhe besoj 
se bashkërisht edhe ia kemi arritur. Bashkërisht e me plot suksese 
do të vazhdojmë edhe në vitin 2023, por edhe në gjithë vitet tjera.

Vlora Rexhepi Berisha 
Të nderuara anëtare, të nderuar anëtarë kudo jeni, ju përshëndes 
me urimin më të sinqertë që viti 2023 të na sjellë lajme të mira, 
shumë suksese e arritje në rrugëtimin tonë të përbashkët. Ne 
stafi qendror duke u angazhuar bashkërisht u munduam të jemi 
në krye të detyrës dhe të realizojmë kërkesat tuaja sindikale. Me 
kënaqësi po përmend se edhe gjatë gjithë vitit 2022 kemi pasur 
komunikim e bashkëpunim të shkëlqyer me sindikatat simotra 
dhe me Komitetin e Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE) 
dhe me Internacionalen e Arsimit (EI) dhe nga ata kemi pasur 
mbështetje të vazhdueshme për t’u përballur më lehtë me sfidat e 
shumta të kohës. Urojmë bashkërisht që viti 2023 të jetë me plot 
arritje e suksese për të gjithë ne. 

Nezafete Jakupi
Ishte ky një vit i vështirë për të gjithë ne. Falë unitetit dhe 
bashkëpunimit me ju të nderuar anëtare e anëtarë dhe duke 
ndihmuar njëri-tjetrin në stafin qendror, besoj se ia kemi arritur 
suksesshëm t’ia dalim në realizimin e detyrave tona të përditshme 
në shërbim të anëtarësisë. Isha e nderuar me komunikimin që kisha 
me ju dhe u mundova me tërë mundësitë që të realizoj me kohë 
gjithë kërkesat nga vendi im i punës. Ndjehem krenare që jam 
njëra nga anëtaret e SBASHK-ut dhe që jam pjesë e stafit qendror, 
i cili edhe në vitin 2023, por edhe në gjithë vitet e ardhshme do 
të jetë në nivel të detyrës në përpjekje për realizimin e detyrave 
konkrete në shërbim të anëtarësisë. 

Blendor Shatri 
Edhe në vitin 2022 kam bërë gjithë angazhimet për t’u dhënë 
këshilla juridike e për t’u përgatitur edhe shkresa të duhura gjithë 
anëtarëve të SBASHK-ut që kanë kërkuar një angazhim të tillë. 
Jam ndjerë mirë kur kam arritur t’u dalë në ndihmë veçmas 
anëtarëve të SBASHK-ut që janë në moshë më të shtyrë e që vinin 
të këshilloheshin e të merrnin shkresat e duhura për të arritur të 
realizonin të drejtat e siguruara nga Kontrata Kolektive e Arsimit. 
Po ashtu jam ndjerë krenar kur kam prezantuar në mënyrë të 
suksesshme SBASHK-un në takime të komisioneve të ndryshme 
dhe në kuadër të aktiviteteve të BSPK-së. Ky vit ishte me plot 
sfida për të gjithë ne, por është kënaqësi dhe njeriu ndihet mirë 
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kur komunikon drejt me palët dhe ata kthehen nga selia e SBASHK-ut me përshtypje të mira dhe këtë 
e thonë kudo në bashkëbiseda me të tjerët. Urojmë që viti 2023 të na sjell më pak sfida e shumë më 
tepër të na sjell lajme të mira, suksese e arritje të reja. 

Vjollca Shala 
Ndjehem e nderuar që Këshilli Drejtues më votën e lirë 
e të fshehtë më dha besimin që edhe për një mandat të 
jem nënkryetare e SBASHK-ut. Ky besim më ka obliguar 
që të vazhdoj me angazhimet e përkushtimin në realizim 
të detyrave konkrete gjatë gjithë vitit. Jam munduar që 
SBASHK-un ta prezantoj në mënyrë të denjë në takimet 
me institucionet, në tryeza e Konferenca të organizuara në 
Kosovë, por edhe në aktivitetet ndërkombëtare sindikale. 
Me të gjitha mundësitë jam munduar ta përkrah edhe stafin 
qendror që ka bërë angazhime maksimale në realizimin e 
detyrave të përditshme. Uroj që për të gjithë ne viti 2023 
të na sjell momente gëzimi dhe të jetë vit i arritjeve e 
sukseseve në SBASHK.
Rrahman Jasharaj 
Edhe në momentet kur individë që u mungon njerëzorja 
u munduan të më lëndojnë me fyerje e shpifje jam 
ndjerë i fortë dhe kam vazhduar rrugëtimin e nisur. Këtë 
forcë e mbështetje e gjeta gjithmonë te stafi qendror, te 
kryetarët e nivelit komunal sindikal e të Universiteteve 
dhe të e gjithë anëtarësia. Jam krenar me SBASHK-un 
sepse anëtarësia kudo në Kosovë që nga çerdhet e në 
Universitete dhe institucione të kulturës u përballën me 
dinjitet me furtunat duke ruajtur unitetin dhe besimin e 
ndërsjellë. Furtunat ishin të shpeshta, por ne të gjithë e 

kudo jemi mbetem bashkë e në SBASHK. Anëtarësi e nderuar e SBASHK-ut, të lutemi bashkë 
që viti 2023 të na sjell gëzime në familjet tona dhe suksese e arritje në sindikatën tonë. 
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