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Financuar nga Konfederata Holandeze e Sindikatave, FNV,
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dhe eliminimin e punes se femijeve ne Shqiperi
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Bajram KRUJA

Stavri LIKO

HYRJE

Broshura «FSASH dhe SPASH pararoja e zhvillimeve sindikale ne
Shqiperi» qe FSASH dhe SPASH botojne se bashku, eshte nje pasqyrim i
aktiviteteve nje vjecare, (prill 2008–prill 2009), te zhvilluara ne kuadrin e
Projektit qe ato jane duke zbatuar, ne bashkepunim me sindikatat holandeze
FNV dhe AOb.

Materialet e kesaj permbledhjeje kane te bejne me angazhimin e
strukturave te te dy sindikatave se bashku, por edhe te seciles prej tyre vec
e vec, ne lidhje me forcimin organizativ dhe rritjen e efektivitetit te veprimtarise
se tyre ne nivel qendror e lokal, sidomos per mbrojtjen social ekonomike te
anetareve dhe te mesuesve ne teresi, me rritjen e pjesemarrjes dhe te rolit te
grave mesuese ne sindikate, me perfshirjen e sa me shume mesuesve e
nxenesve, te administratave te shkollave e te aktoreve te tjere per rregjistrimin
dhe mbajtjen e nxenesve ne shkolle, si parakusht per parandalimin dhe
eliminimin e punes se femijeve dhe per zhvillimin progresiv te sistemit arsimor
ne vendin tone, drejtime keto qe jane edhe shtyllat kryesore te ketij Projekti.

Duke patur parasysh kompleksitetin e zhvillimeve ne sistemin arsimor ne
vendin tone gjate kesaj periudhe, organet qendrore te SPASH e FSASH
kane zhvilluar nje veprimtari te gjere sindikale ne fushen e mbrojtjes se
kerkesave social-ekonomike te anetareve dhe reformimin e modernizimin e
arsimit ne Shqiperi, kane organizuar tryeza, seminare e takime, perfshire ato
me Ministrin e Arsimit dhe Shkences, Ministrin e Punes, Ceshtjeve Sociale
dhe Shanseve te Barabarta, me perfaqesues te institucioneve perkatese
shteterore dhe organizma nderkombetare, sic jane ILO-EPEC etj. Disa nga
materialet qe jane rezultat i ketyre veprimtarive botohen ne kete Broshure.

Ne Broshure botohen edhe analiza e vezhgime per ceshtje me interes te
vecante, sic jane ato per dinamiken e pagave, per motivimin e mesuesve, per
qendrimin e punedhensit ndaj sindikatave etj, te cilat pasqyrojne rolin aktiv te
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FSASH e SPASH ndaj kerkesave dhe interesave te sindikalisteve e mesuesve
ne teresi dhe qendrimin e sindikatave ndaj zhvillimeve te vrulleshme ne
sistemin tone arsimor.

Te gjitha keto materiale qe botohen ne kete Broshure jane, ne radhe te
pare, nje burim informacioni per sindikalistet, mesuesit e me gjere, por, ne te
njejten kohe, ato jane edhe nje baze per refleksione e konkluzione per secilin
nga drejtuesit e te gjitha niveleve, per organizimin e punes ne strukturat
perkatese dhe per te nxjerre mesime per permiresime te metejshme te
metodes se punes dhe te te gjithe veprimtarise sindikale ne interes te mbrojtjes
social ekonomike te sindikalisteve e mesuesve ne teresi dhe per zhvillimin e
sistemit tone arsimor.

Organet drejtuese, por edhe sindikalistet e mesuesit u jane mirenjohes
sindikatave holandeze FNV dhe AOb, per mbeshtetjen financiare dhe ndihmen
e gjithanshme per zbatimine ketij Projekti dhe, ne kete kuader, edhe per
botimin e kesaj Broshure.

Xhafer Dobrushi
Bajram Kruja

MBESHTETJE E PLOTE PER KERKESAT
E SINDIKATAVE TE ARSIMIT

Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te Punes

Eshte hera e pare qe Keshilli Kombetar i Punes, si organi me i larte i
partneritetit social ne vend, perfshine ne axhenden e vet nje diskutim te
vecante per nje sindikate dege ose profesioni dhe posacerisht per zhvillimin
e partneritetit social ne sektorin e arsimit ne te gjitha nivelet.  Kjo nuk eshte
e rastit. Sindikatat e Arsimit, FSASH dhe SPASH, gjate nje periudhe pothuaj
dhjetevjecare kane krijuar dhe konsoliduar nje pervoje pozitive ne zhvillimin
e partneritetit social, sidomos ne nivelin e pare.

Ne mbledhje, mbi bazen e materialit te paraqitur nga te dy sindikatat e
arsimit u nenvizuan aspektet me te rendesishme te veprimtarise se sindikatave
per zhvillimin e partneritetit social ne sektorin e arsimit dhe u parashtruan
disa probleme e kerkesa qe ndikojne ne forcimin dhe konsolidimin e metejshem
te marredhenieve punemarres- punedhenes, sidomos ne nivelin e dyte. Duke
folur per keto ceshte, ne emer te te dy sindikatave te arsimit, z. Xhafer
Dobrushi, nder te tjera, theksoi se:

Prej me shume se dhjete vjetesh Federata e Sindikatave te Arsimit dhe
Shkences, FSASH, dhe Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar, SPASH,
kane zhvilluar dhe vazhdojne te zhvillojne me punedhenesin e tyre – Ministrine
e Arsimit dhe Shkences, MASH, ne disa raste edhe me Qeverine, nje dialog
dhe partneritet social konkret dhe efektiv, qe vjen gjithnje duke u konsoliduar.

Deri ne vitin 2000 sindikatat e arsimit ishin perqendruar kryesisht ne
kerkesa ekonomike e sociale, qe lidheshin me rritjen e pagave, me
permiresimin e kushteve te punes dhe punesimit dhe garantimin e lirive e te
drejtave sindikale. Kjo bente qe levizja sindikale ne arsim te zhvillohej kryesisht
ne nje drejtim, ne menyre te njeanshme, vetem ne fushen e mbrojtjes se
kerkesave dhe interesave sociale ekonomike te anetareve dhe gjithe
punonjesve te arsimit. Kjo per ate kohe ishte e kuptueshme, jo vetem per
faktin se funksioni kryesor i nje sindikate eshte ai social, por edhe sepse, pa
nje konsolidim dhe zgjidhje ligjore te kerkesave me natyre ekonomike e sociale,
duke krijuar tradite mepermjet 2-3 kontratave kolektive nje ose dy vjecare,
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nuk mundesohej zgjerimi i vizionit te FSASH e SPASH per domosdoshmerine
e angazhimit dhe te marrjes se pergjegjesive konkrete nga ana e tyre ne
procesin e reformimit dhe modernizimit te arsimit. Pikerisht ne kete etape te
dyte, qe perkon me vitet 2001-2008, Sindikatat e Arsimit angazhohen aktivisht,
me mundesite dhe potencialet e tyre, qofshin ato edhe modeste ne disa raste,
ne zgjidhjen e problemeve qe qendrojne sot para shkolles, para gjithe sistemit
te arsimit ne vendin tone. Kete angazhim dhe pjesemarrje te sindikatave e
gjejme ne diskutimin e te gjitha fazave te Strategjise se Arsimit
Parauniversitar, ne hartimin dhe miratimin e kurrikulave, ne hartimin e
kerkesave dhe standardeve te reja per kualifikimin profesional te mesuesve,
ne kryerjen nga ana e sindikatave te kualifikimit te rreth 150 mesuesve per
zhvillimin e oreve ekstrakurrikulare, ne pergatitjen e draftit per Kodin e Etikes
dhe sidomos ne kualifikimin dhe mobilizimin e qindra mesuesve per t’u marre
konkretisht me nxenesit qe braktisin shkollen ose me ata qe jane ne rrezik
per ta braktisur ate. Ne saj te kesaj pune sistematike disa vjecare, me lektore
te kualifikuar qe kane sot te dy sindikatat dhe me ndihmen e Federates
Nderkombetare te Sindikatave te Arsimit, EI, ( ku SPASH e FSASH jane
anetare), me ndihmen e Sindikates Holandeze te Arsimit, AOb, dhe te disa
sindikatave te tjera europiane, eshte mundesuar ngritja e strukturave dhe
kapaciteteve per mbrojtjen e te drejtave te femijeve, per parandalimin dhe
eliminimin e punes se tyre, duke bashkepunuar ngushte me DAR/ZA,
drejtorite e shkollave, pushtetin vendor, organet e rendit, shoqatat e prinderve
dhe te femijeve, organizatat jo qeveritare, kryesisht ne rrethet qe jane me
problematike si Tirana (zona e Kamzes), Fieri, Elbasani, Shkodra, Korca,
Durresi, Vlora, etj. Duke angazhuar mesues sindikaliste, te cilet punojne me
nxenes konkrete ne menyre individuale, vetem ne keto dy vitet e fundit jane
kthyer ne shkolle rreth 550 nxenes, djem dhe vajza, qe e kishin braktisur ate
dhe kane dale nga rreziku i braktisjes me shume se 1 900 te tjere.

Zgjerimi i objektit te veprimtarise se sindikatave, angazhimi i tyre edhe ne
problematiken e gjere te detyrave per nje zhvillim cilesor te te gjithe procesit
te arsimimit, duke nxitur per t’u perfshire me gjallerisht ne kete proces mijera
mesues  dhe drejtues sindikaliste, e ka bere me te dukeshme nevojen e
bashkepunimit dhe partneritetit midis Sindikatave dhe MASH.

Tashme ne tryezat ku zhvillohet dialogu, qofshin keto ne nivele specialistesh
apo drejtuesish, nuk flitet me ne pergjithesi, nuk negocohet per kerkesa te
vogla apo ceshtje te rendomta. Ajo cka e ben interesant dialogun dhe te
pergjegjshem partneritetin nga secila pale eshte shtrimi dhe zgjidhja e
kerkesave apo objektivave qe jane perfshire ne Kontraten Kolektive te Punes,

ne plotesimet e permiresimet qe mund dhe duhet t’i behen asaj, per ceshtjet
me thelbesore sociale ekonomike dhe te modernizimit te sistemit te arsimit.

Angazhimi yne dhe i punedhenesit ne procesin e partneritetit social nuk
eshte nje deshire subjektive, e rastit, as e drejtuesve te sindikatave dhe as e
titullareve te MASH. Marredheniet tona dypaleshe jane ndertuar mbi
konceptet e partneritetit social ne nje shoqeri demokratike dhe mbi bazen e
kuadrit ligjor perkates te shtetit tone. Midis ketyre koncepteve apo standardeve
europiane e legjislacionit shqiptar ka nje lidhje te ngushte. Kodi i Punes i
Republikes se Shqiperise (miratuar me Ligjin nr. 7961 date 12.7.1995,
ndryshuar me Ligjin nr. 8085 date 13.3.1996 dhe me Ligjin nr. 9125 date
29.7.2003) eshte mbeshtetur dhe pasqyron, ne pergjithesi mire,  standardet
bashkekohore te marredhenieve te punes e per rrjedhim edhe te partneritetit

social, standarde qe jane perfshire ne Konventat themelore te Organizates
Nderkombetare te Punes, ILO, te cilat jane ratifikuar nga vendi yne. Ne
baze te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Konventat Nderkombetare
te cfardo natyre qofshin, pra edhe ato te punes, te ratifikuara nga shteti yne,
kane fuqine e ligjit, pra jane te detyrueshme per zbatim. Ne Nenin 122, Pika
1 te Kushtetutes thuhet shprehimisht: “ Cdo marreveshje nderkombetare e
ratifikuar perben pjese te sistemit te brendshem juridik pasi botohet ne Fletoren
Zyrtare te Republikes se Shqiperise”. Eshte kjo arsyeja qe legjislacioni yne,
kur klasifikon perparesine e normave te se drejtes ne fushen e marredhenieve
te punes, Konventat nderkombetare te ratifikuara nga Republika e Shqiperise
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i rendit menjehere mbas Kushtetutes, (Neni 11 i Kodit te Punes).
Ne kete renditje te normave te se drejtes dhe perparesise se tyre, gjithenje

sipas nenit 11 te Kodit te Punes, Kontrata Kolektive e Punes, vjen
menjehere mbas Kodit te Punes dhe akteve te tij nenligjore. Pra eshte nje
nga burimet e se drejtes. Eshte e vertete se ligji, lidhur me hierarkine e
normave te se drejtes, disponon se “ Cdo dispozite qe shkel nje dispozite te
nje shkalle me te larte, eshte e pavlefshme. Por ligji disponon gjithashtu se…
“jane te vlefshme, vetem ato dispozita qe permiresojne poziten e punemarresit”,
(pika 3 e nenit 11 te KP). Kjo do te thote se arritjet qe sindikatat kane
siguruar me Kontrate Kolektive ne favor te sindikalisteve dhe punemarresve
qe ato perfaqesojne nuk mund te anullohen me asnje ligj apo akt nenligjor.

Baza e dialogut dhe partneritetit social ne sektorin e arsimit kane qene
dhe jane Kontratat Kolektive te Punes, te cilat, nga njera tek tjetra kane
ardhur duke u permiresuar. Ne dispozitat e ketyre kontratave kane gjetur
dhe gjejne  shprehje me konkrete dhe me te sakte nga ana ligjore kerkesat e
sindikalisteve dhe punemarresve dhe angazhimi i partnereve per nje arsim
cilesor dhe shanse te barabarta per te gjithe.

Ne Kontraten Kolektive te Punes te dates 4 korrik 2006, qe i
shtrine efektet e saj deri me 31 dhjetor 2009,  kane gjetur zgjidhje te
drejte problemet me kryesore qe lidhen me punesimin, levizjet ne pune dhe
kushtet e punes, kohen e punes dhe te pushimit, rritjen e pagave dhe persosjen
e sistemit te shperblimeve, kualifikimin e mesuesve, lirite dhe te drejtat
sindikale, etj., kuptohet ne raport me zhvillimin e reformes dhe zbatimin e
Strategjise se Arsimit parauniversitar deri ne kohen kur u negocuan keto
kerkesa dhe u nenshkrua kontrata.

Negocimi dhe nenshkrimi i KK te Punes, si shprehje konkrete e partneritetit
social, perben nje etape te caktuar, shume te rendesishme, por jo te vetme te
ketij partneriteti. Po kaq e rendesishme eshte periudha qe fillon me nenshkrimin
e Kontrates e deri ne mbarim te saj dhe qe ka te beje me zbtimin me korrektesi
nga secila pale te dispozitave dhe detyrimeve qe kane marre persiper. Tani
qe kemi pothuaj 2 vjet pervoje ne kete proces zbatimi, mund te nxjerrim disa
konkluzione per angazhimin e partnereve per konsolidimin dhe rritjen e
efektivitetit te partneritetit social.

Se pari, disa kerkesa, sic jane vjetersia ne pune e mesuesve dhe motivimi
me i mire i tyre, mosha e daljes ne pension te parakohshem etj., akoma nuk
jane negocuar, ndersa ka disa dispozita te KK te nivelit te pare qe lidhen
kryesisht me marredheniet e punes qe nuk po gjejne zbatim ne nivele te
dyta. Per kete eshte e nevojshme qe grupet negocuese te sindikatave

dhe punedhenesit ne nivel specialistesh dhe pastaj ne nivele
vendimarrese te institucionalizojne nje tryeze dy ose tremujore, ku
te analizohen moszbatimet, shqetsimet, problemet dhe shkeljet qe jane
evidentuar ne procesin e zbatimit te KK te Punes te nivelit te pare, dispozitat
qe nuk kane gjetur zbatim dhe te korrigjohen shtremberimet dhe veprimet qe
vijne ne kundershtim me kete kontrate nga DAR/ZA. Ne periudhen per te
cilen po flasim me shqetsuese jane:

- Veprimet e disa DAR/ZA  ne kundershtim te hapur me KK te Punes te
nivelit te pare dhe me legjislacionin e punes lidhur me largimin masiv nga
puna te mesuesve me shkolle te mesme pedagogjike, ose shkolla te tjera te
mesme profesionale te profilit te mesuesise, duke mos zbatuar drejt as
Udhezimin nr. 19 date 30.09.2006 te Ministrit te Arsimit dhe Shkences.

- Emerimet ne pune te mesuesve te rinj pa zbatuar kriteret qe permban
KK e Punes, perfshire metoden e konkursit, etj.

- Levizjet pa kriter te mesuesve e te drejtuesve te shkollave nga nje shkolle
ne tjetren, nga qyteti ne fshat dhe anasjelltas, jo vetem ne fillim, por edhe ne
mes te vitit, duke demtuar procesin mesimor, duke ngjallur frike e pasiguri
tek masa e mesuesve; ne nje kohe qe ne Konventa, ne legjislacionin tone
dhe ne Kontraten Kolektive thuhet qarte se ndryshimi i vendit te punes behet
kryesisht me kerkesen e punemarresit per t’i permiresuar atij kushtet e punes
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e te jeteses dhe vetem ne fillim te vitit mesimor.
- Nxjerrja ne pension te mesuesve te ciklit te ulet dhe te larte te shkolles

9 vjecare dhe mesuesve ne shkollat e mesme nje muaj ose edhe nje jave
para se te mbaroje viti shkollor me pretekstin se ne kete date kane mbushur
moshen per pension, duke demtuar rende mesimdhenien, duke shqetsuar
nxenesit, sidomos ne rastin e nxjerrjes se rezultateve vjetore dhe duke  sjelle
edhe nje dem buxhetit te shtetit. Kuptohet se ne keto veprime qe behen me
nxitim dhe ne shkelje te rregullave te punesimit jane ne shumicen e rasteve
korruptive.

Se dyti, eshte e nevojshme qe partneret ne nivel qendror te punojne me
efektivisht dhe ne vijueshmeri per rritjen e kapaciteteve negocuese dhe
zbatuese ne nivel te dyte nga ana e DAR/ZA dhe Seksioneve Sindikale ne
rrethe, per te menjanuar dhe eliminuar diferencat e ndjeshme qe ekzitojne
midis nivelit te pare, (atij qendror), dhe nivelit te dyte. Disa hapa jane marre.
Ketij qellimi i sherbeu Tryeza njeditore qe u organizua nga FSASH e SPASH
me mbeshtetjen e MASH dhe MPCSSHB, ku moren pjese zv/ministrat
perkates, drejtoret e DAR dhe drejtuesit e Seksioneve Sindikale ne Qarqe.
Tryeza diskutoi dhe percaktoi objektiva per zbatimin e legjislacionit te punes,
perfshire Kontraten Kolektive dhe forcimin e institucionalizimin e partneritetit
social ne nivelin e dyte.

Se treti,  zhvillimet e reja ne arsim, sidomos ato qe lidhen me kualifikimin
e mesuesve, me angazhimin e tyre cilesor me talentet e reja, me nxenesit me
probleme sociale, me ata qe braktisin shkollen ose perbejne rrezik per
braktisje, etj., kane shtruar nevojen qe Kontrates Kolektive ekzistuese t’i
behen plotesimet dhe permiresimet e nevojshme.

Sindikatat e Arsimit kane partner social kryesor Ministrine e Arsimit dhe
Shkences. Por, per natyren qe ka arsimi, kryesisht si sektor publik, per peshen
qe ai ze ne buxhetin e shtetit, per rolin qe ai luan ne progresin dhe te ardhmen
e shoqerise, ne momente te caktuara e te rendesishme partneri yne eshte
edhe Qeveria ose segmente te saj, sic jane Ministria e Punes, Ceshtjeve
Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Ministria e Financave, etj.

Verejtje konkrete sindikatat kane per Ministrine e Financave, e cila nxjerr
udhezime  per ceshtje te rendesishme, sic eshte rasti i Fondit te Vecante, qe
ne sektorin e arsimit eshte  afro 1 miliarde leke, pa u konsultuar me partneret
sociale, me sindikatat, pa perfilluar dispozitat e KK te Punes ne arsim qe nga
viti 2001, dispozitat e te cilave perfshire motivimin e mesuesve te dalluar,
shperblimin e mesuesve qe dalin ne pension, etj.,nuk mund te cveresohen
me asnje akt nenligjor as akt administrativ sic eshte ne rastin konkret Udhezimi

i Ministrit te Financave, qe ne vend te deri 2 pagave mujore shperblim
qe sindikatat kane garantuar per anetaret e tyre kur dalin ne pension,
Udhezimi, pa perfillur Kontraten Kolektive, thote se punedhenesi ne kete
rast jep vetem nje page.  Te dy keto akte qe permendem, ashtu sic jane
formuluar, shmangin transparencen, menjanojne sindikatat ne procesin e
shperndarjes se ketyre te ardhurave dhe nxitin shperdorimin dhe korrupsionin
ne administrimin e ketyre fondeve, u mohojne sindikatave te arsimit arritjet
qe i kane siguruar me lufte sindikale dhe qe nuk lejojne t’u cenohen.

FSASH dhe SPASH, i perfundoi komentet e tij z. Xhafer Dobrushi, i
kerkojne Keshillit Kombetar te Punes qe te ndermjetesoje per zgjidhjen me
dialog, mbi bazen e Kontrates Kolektive, te shqetsimeve qe ka krijuar Vendimi
i Qeverise dhe Udhezimi i Ministrit te Financave per Fondin e Vecante.

Keshilli Kombetar i Punes vleresoi lart vizionin e sotem te sindikatave te
arsimit qe shprehet ne angazhimin e tyre me objektivitet jo vetem per mbrojtjen
e interesave dhe zgjidhjen e kerkesave te anetareve qe perfaqesojne, por
edhe ne marrjen e pergjegjesive per reformimin dhe modernizimin e arsimit.
Ministri i Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Koco Barka,
i cili kryen funksionin e Kryetarit te KK te Punes, Ministri Drejtesise Elton
Alibeaj, Zv/Ministri i Arsimit dhe Shkences Halit Shamata, Zv/ Ministri i
Transportit dhe Telekomunikacionit Stavri Ristani etj, qe diskutuan ne
mbledhje, folen per aspekte konkrete te veprimtarise se sindikatave te arsimit
ne mardheniet me Qeverine, Ministrine e Arsimit dhe Shkences dhe Ministrine
e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, mardhenie qe mund
dhe duhet te merren si shembull nga punedhenesit dhe punemarresit ne deget
dhe profesionet e tjera per zhvillimin korrekt, real dhe frytdhenes te
partneritetit social, per marrjen e pergjegjesive nga secila pale ne dialog dhe
njekohesisht per nje angazhim te perbashket ne arritjen e objektivave te
zhvillimit e progresit te shoqerise dhe vendit tone.

Keshilli Kombetar i Punes vendosi njezeri qe te mbeshtese
kerkesat qe parashtruan ne mbledhje Sindikatat e Arsimit dhe u
angazhua qe, se bashku me sindikatat, te ndermarre hapat e
nevojshem institucionale per plotesimin e ketyre kerkesave.
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Ne raste te tjera, ndonje drejtor zyre arsimore eshte perpjekur te beje
presion per te penguar anetaresimin ne sindikate, duke ushtruar kontroll mbi
listat emrore te anetareve te sindikates, me pretekstin se kjo eshte kompetence
e tij. Drejtues te tille kane arritur deri atje sa, ne kundershtim te hapur me
Kodin e Punes dhe Kontraten Kolektive te Punes te nivelit te pare, te
transferojne ose largojne nga puna drejtues te seksioneve sindikale ne rrethe
ose kryetar te keshillave sindikale ne shkolla.

Ne keto raste FSASH dhe SPASH kane nderhyre me vendomeri dhe
nepermjet  MASH eshte rivendosur e drejta e shkelur e sindikalisteve. Por,
duke qene se akoma ndeshemi me veprime te drejtuesve ne dem te
sindikatave e te sindikalisteve, ne e konsiderojme per detyre t’u  drejtohemi
atyre me autoritetin e Ligjit dhe te Kontrates Kolektive te Punes dhe t’u
kujtojme se:  Ligji  nr. 7961 date 12.07.1995 ( i ndryshuar) ,  per “ Kodin e
Punes te Republikes se Shqiperise, ne nenin 202, pika 1 thote shprehimisht:
“Shkelja e neneve…181, 184-186 te parashikuar ne kete Kod denohen me
gjobe deri ne 50 fishin e pages minimale mujore…ndersa pika 7 thote se
“Shkeljet e dispozitave te ketij Kodi, kur perbejne veper penale, denohen
sipas dispozitave te Kodit Penal”.

Duke iu kujtuar ketyre shkelesve qe te lexojne permbajtjen e neneve 181,
184,185 dhe 186 te Kodit te Punes, po evidentojme ketu vetem disa paragrafe
te ketyre neneve:

1) Ndalohet cdo akt nderhyrjeje ne krijimin, funksionimin ose
administrimin e organizatave sindikale nga organet shtetrore.(Neni 184)

1) Konsiderohen si nderhyrje te punedhenesit masat qe:
a) nxisin krijimin e organizatave te punemarresve qe mbizoterohen

nga nje pundhenes, qe mbeshtetin organizata punemarresish me
mjete financiare apo me menyra te tjera, me qellim qe t’i vendosin
keto organizata nen kontrollin e tyre.

b) pengojne  krijimin, funksionimin ose administrimin e nje
organizate punemarrsish (sindikale),

c) demtojne punemarrsin per shkak te perkatesise ose
veprimtarise se tij sindikale, duke e diskriminuar ate (Neni  186).

NDAL NDERHYRJEVE TE PUNEDHENESIT
NE VEPRIMTARINE E SINDIKATAVE

Sindikatat e Arsimit, FSASH dhe SPASH, nenshkruese te Kontrates
Kolektive te Punes te nivelit te pare me Ministrin e Arsimit dhe Shkences,
prej shume vitesh kane konfirmuar personalitetin e tyre si partner social
serioz, objektiv  e te pergjegjshem,  si per mbrojtjen e interesave sociale -
ekonomike te mesuesve, ashtu edhe per reformimin dhe modernizimin e
sistemit arsimor ne vendin tone.

Midis dy partnereve, Sindikatave te Arsimit  nga njera ane, dhe MASH
nga ana tjeter, tashme jane vendosur dhe institucionalizuar marredhenie
normale pune, dialogu e bashkepunimi. Keto marredhenie kane ardhur
gjithenje duke u persosur, duke u bere me efektive, me te qendrueshme dhe
me rezultative. Duke perjashtuar disa te meta ose mangesi, sidomos ne nivelin
e dyte, mund te themi se marredheniet e partneritetit social midis punedhenesit
dhe punemarresit ne sektorin e arsimit, tashme jane shembull per cdo sindikate
tjeter profesioni ne vendin tone.

Ndersa ne nivel qendror, por  ne shumicen e rasteve edhe ne nivel qarku
apo rrethi, nga te dy palet ka vullnet dhe veprimtari konkrete korrekte per t’i
mbajtur e zhvilluar keto marredhenie nga pozita ligjore e kontraktuale te
drejta, aty ketu, nga individe me cilesine e drejtorit te Zyres Arsimore,
si punedhenes, te drejtorit apo zevendesdrejtorit te shkolles, si
perfaqesues te punedhenesit, te ndikuar nga pozita partiake ose
metoda te vjetruara e te tejkaluara drejtimi, tentohet dhe nderhyhet
ne punet e sindikates per ta nenshtruar dhe per ta vene ate ne
sherbim te tyre. Natyrisht, eshte e tepert ta theksojme se ne keto raste
jemi perpara shkeljeve te renda ligjore dhe kontraktuale.

Rastet me flagrante jane kur disa drejtore shkollash ose zevendesdrejtore,
sic ka ndodhur shpesh  here, marrin persiper hartimin e listave  te anetareve
te sindikates, duke ia dhene  listen e bardhe “nje  mesuesi te besuar”, i cili
ben kujdes t’u thote mesuesve se kjo eshte deshire dhe porosi e drejtorit. Ka
raste kur  “drejtues” te tille  kane ndeshur ne kundershtimin e vendosur te
mesuesve ose aktivisteve sindikale, por ka edhe raste kur, si rezultat i presionit
qe kane ushtruar, u ka ecur…
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e Mesuesit, ne perputhje me Rekomandimet qe permendem. Fryma dhe
permbajtja konkrete e Rekomandimeve per Statusin e Mesuesit, bazuar  ne
kerkesat dhe standardet  bashkekohore, si edhe ne legjislacionin shqiptar,
per nje arsim cilesor e shanse te barabarta per te gjithe, per garantimin  e nje
sistemi demokratik e ligjor per punesimin, shperblimin dhe vleresimin e cdo
mesuesi,  kane gjetur pasqyrim ne disa dispozita te  Kontratave Kolektive qe
jane nenshkruar me punedhenesin dhe kane ardhur duke u permiresuar nga
njera kontrate ne tjetren. Ky ka qene nje proces i nevojshem dhe i
domosdoshem per te shkuar drejt hartimit te nje Statusi per Mesuesit.

Keto dispozita kontraktuale qe trajtojne procedurat dhe kriteret e emerimit,
levizjeve nga njera shkolle ne tjetren, sistemin e vleresimit te punes dhe te
masave administrative deri te largimi nga puna, pagat, shperblimet, sigurimet
shoqerore, kushtet e punes, aftesimin profesional etj, ne ate nivel qe jane sot
dhe me permiresimet qe kerkon reformimi i sistemit arsimor parauniversitar,
perfshire pervojen, kuptimet e njeaneshme, pengesat dhe veshtiresite qe
jane ndeshur ne procesin e zbatimit te cdo Kontrate Kolektive , perbejne nje
baze te mjaftueshme pervoje dhe pjekurie per FSASH e SPASH, si dhe per
partnerin tone, qe tashme te fillojme punen per hartimin e nje drafti te plote
e perfundimtar per Statusin e Mesuesit dhe ta kurorezojme gjithe procesin
brenda afatit te Kontrates Kolektive qe eshte sot ne fuqi.

STATUSI I MESUESIT, OBJEKTIVI KRYESOR
I SINDIKATAVE TE ARSIMIT PER VITIN 2009

Miratimi i Statusit te Mesuesit eshte nje kerkese dhe synim i hershem i
sindikatave. Sidomos keta dhjete vjetet e fundit, ne cdo Kontrate Kolektive
qe eshte nenshkruar, eshte perfshire nje nen i posacem, ku theksohet se
Ministria e Arsimit dhe Shkences dhe Sindikatat e Arsimit kane rene dakort
te hartojne e perfshijne ne procedurat e miratimit nje draft te Statusit te
Mesuesit. Me te drejte, cdo sindikalist mesues mund te pyes, (sic kane pyetur
shpesh), “Po c’eshte bere deri  tani, pse akoma pas kaq vitesh nuk kemi nje
Status te Mesuesit”?

Per t’iu pergjigjur kesaj pyetjeje, mund te themi se  aresyet me kryesore
jane dy:

Se pari, Sindikatat e arsimit ne Europe, as si bashkesi, (ne kuader te EI
ose EIE), as vec e vec, megjithese synojne dhe punojne prej vitesh, akoma
edhe sot nuk kane nje Status te Mesuesit. Si shprehje e kerkeses dhe synimit
te tyre ekziston  vetem nje “Rekomandim per Statusin e Mesuesit”, qe
eshte miratuar nga Konferenca  e posacme nderqeveritare per
Statusin e Mesuesit, Konference qe u thirr dhe organizua nga UNESCO,
(Organizata Arsimore, Kulturore dhe Shkenceore e Kombeve te Bashkuara),
ne vitin 1966.

Rekomandimi per Statusin e Mesuesit, i miratuar 42 vjet me pare, ushtroi
nje ndikim te madh, jo vetem ne vendet pjesemarrese ne Konferencen e vitit
1966, por edhe ne te gjithe vendet Europiane, perfshire vendin tone, per
hartimin dhe permiresimin e kritereve dhe standardeve bashkekohore te
punesimit, vleresimit dhe shperblimit te mesuesve. Por edhe sot, megjithese
diskutohet shume ne kuadrin e Sindikates Boterore te Mesuesve, EI, nuk
eshte arritur qe Rekomandimi per Statusin e Mesuesit , te shnderrohet
ne nje Konvente, me qellim qe standardet qe rekomandohen te marrin karakter
detyrues per shtetet anetare te ILO-s.

Se dyti, Sindikatat e Arsimit ne vendin tone, ne gjithe keto vite, nuk jane
mjaftuar vetem me perfshirjen dhe perseritjen formale ne disa  Kontrata
Kolektive te Punes te angazhimit dypalesh per hartimin e nje drafti per Statusin
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34.160 leke. Keto paga i perfitojne te gjithe mesuesit, ose me sakte rreth
36.000 prej tyre, qe jane te punesuar ne menyre definitive ne nivelet e
ndryshme te arsimit parauniversitar, pavaresisht rezultateve qe arrijne ne
procesin mesimor.

Por, ne kete rast, nuk e kemi fjalen  vetem per pagen qe merr sot nje
mesues sipas grupit, dmth diplomes qe ai zoteron, sipas vjetersise dhe
kualifikimit qe ka dhe sipas pozicionit qe ze ne piramiden e punonjesve te
arsimit parauniversitar, sepse ky nivel page eshte i garantuar per te gjithe.

Fjala eshte per te dalluar ata mesues qe jane shembull i mbajtjes
dhe i mbrojtjes se figures se tyre si edukator, qe jane te angazhuar
dhe ne pararoje te punes per arritjen e objektivave per nje arsim
publik cilesor, qe ofrojne per nxenesit  nje mesimdhenie te nivelit
bashkekohor, qe sakrifikojne nga vetja e tyre per t’u qendruar afer
nxenesve qe kane nevoje, perfshire ata me probleme, qe ndikojne
ne uljen dhe minimizimin e numrit te nxenesve qe braktisin shkollen
ose frekuentojne me nderprerje, sepse punojne ne rruge, etj.

Jane keta mesues qe duhen vleresuar e respektuar per punen qe bejne.
Jane keta mesues qe duhen motivuar, duke i shperblyer, duke i paguar per
ate cka japin me shume se koleget e tyre. Ketu nuk eshte fjala per sakrifica
te medha nga buxheti i shtetit, por per perdorimin drejt, me kriter, te atyre
fondeve qe permban buxheti ekzistues.

Nje burim i rendesishem brenda buxhetit te cdo viti eshte Fondi i Vecante.

TE BEJME REALITET DETYRIMET E PUNEDHENESIT
PER MOTIVIMIN E MESUESVE TE DALLUAR

Nga Xhafer Dobrushi, kryetar i FSASH

Sot, kudo ne Europe e me gjere, perfshire edhe vendin tone, flitet shume
per objektivat madhore ne fushen e arsimit, objektiva qe synojne nje arsim
cilesor publik, shanse te barabarta per te gjithe femijte e moshes se
arsimimit te detyruar  dhe te mesuarit gjate gjithe jetes. Arritja e
ketyre objektivave nuk eshte synim vetem i mesuesve e pedagogeve, i
sindikatave te arsimit, nxenesve dhe prinderve. Nuk eshte dhe nuk mund te
jete synim vetem i Ministrise Arsimit dhe Shkences. Keto objektiva duhet te
perbejne synime paresore per cdo qeverisje, per forcat politike te vendit, per
gjithe shoqerine. Kjo sepse arritja e tyre nuk ka te beje vetem me zhvillimin
e nje sektori, sic eshte arsimi, por me gjithe shoqerine, kushtezon progresin
dhe mireqenien e saj per te sotmen dhe te ardhmen. Mijevjecari i ri dhe
shekulli i pare i tij karakterizohen nga zhvillime te larta te shkences, teknikes
e teknologjise. Dhe popujt qe aspirojne te ecin perpara, te integrohen ne
familje te medha, sic eshte ajo europiane apo euroatlantike, nuk kane rruge
tjeter vecse arsimimin cilesor te brezave te rinj, qe arrihet nepermjet nje
shkolle te reformuar dhe te konsoliduar.

Eshte e njohur se  nje nga  faktoret baze qe mundesojne suksesin ne
procesin e reformimit dhe konsolidimit te shkolles ne te gjitha nivelet eshte
mesuesi.

Sindikatat e Arsimit, te perfshira ne kete proces transformimi, po bejne
perpjekje per nje vleresim me real dhe me te mire te figures se mesuesit,
perfshire jo vetem respektin ndaj tij, por edhe nje trajtim material qe nenkupton
page, shperblime dhe kushte pune e jetese me te mira ne pershtatje me
cilesine e punes qe ben dhe kontributit qe jep per arsimimin e nxenesve.

Ne saj te luftes se vendosur qe kane zhvilluar sindikatat, por edhe nga
predispozicioni qe ka treguar qeveria, sidomos ne keto 3 vitet e fundit,  pagat
e mesuesve te sistemit te arsimit parauniversitar kane ardhur duke u rritur
nga viti ne vit. Sot mesatarja e pages neto te nje mesuesi ne arsimin parashkollor
eshte 29.826 leke, ne arsimin 9 vjecar 31.875 leke dhe ne arsimin e mesem
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Nese deri tani drejtorite e shkollave nuk kane indikatore te sakte mbi
bazen e te cileve vleresohet puna cilesore e cdo mesuesi, ky nuk eshte faji i
sindikatave. Sindikatat kane te dhena te sakta per ata mesues sindikaliste qe
jane dalluar ne procesin mesimor, qe jane kualifikuar vete dhe kontribuojne
ne kualifikimin e kolegeve te tyre per implimentimin e programeve te reja
mesimore, qe jane dalluar ne punen me nxenesit qe frekuentojne me
nderprerje mesimin dhe punojne ne rruge, ose qe kane sakrifikuar dhe
sakrifikojne duke punuar me komunitetin, qeverine e nxenesve apo aktore te
tjere te interesuar per te kthyer ne shkolle nxenesit braktises. Jane keta
mesues qe, me punen dhe aftesite e tyre, me angazhimin serioz e te
pergjegjshem per zbatimin e kerkesave te reformes e te Strategjise se Arsimit
Parauniversitar, kane bere te mundur qe qindra nxenes ne rrethet Tirane,
Shkoder, Durres, Fier, Korce, Elbasan etj, te dalin nga rreziku i braktisjes se
shkolles dhe qindra te tjere qe e kishin braktisur me pare shkollen te kthehen
e te vazhdojne mesimet si gjithe shoket e shoqet e tyre. Pikerisht keta jane
shembulli me i mire nxites edhe per koleget e tjere te tyre, per te ngritur ne
masen e madhe te mesuesve nje opinion te qendrueshem dhe te fuqishem
kunder braktisjes se shkolles, punes se femijeve, shtimit te radheve te
analfabetve ne shoqeri, etj.

Per kete ata meritojne qe te shperblehen.

Me ligj ky Fond eshte i barabarte me 5 perqind te fondit te pergjithshem te
pagave bruto te mesuesve te sistemit parauniversitar. Pra, behet fjale per
me shume se 1 miliarde leke te reja. Ne baze te vendimit te Keshillit te
Ministrave Nr. 434 date 28.06.2006 dhe te Udhezimit te Ministrit te Financave
Nr.21 date 18.09.2007,  ky fond perballon shperblimin prej 10.000 lekesh qe
mesuesit marrin ne fund te vitit, perballon veprimatri te programuara kulturore,
ndihmat ne raste fatekeqesish, dhenien e deri dy pagave per mesuesit anetare
te sindikatave qe dalin ne pension dhe per te shperblyer mesuesit e dalluar
per pune cilesore. Pikerisht per kete flet Kontrata Kolektive e Punes e
nivelit te pare, nenshkruar me 4 Korrik 2006 nga Ministri i Arsimit dhe
Shkences, nga njera ane dhe kryetaret e FSASH e SPASH, nga ana tjeter.
Ne nenin 8, pika 8, shkronja “b” te kesaj Kontrate shprehimisht thuhet : “ Ne
fund te cdo viti mesimor DAR dhe ZA ne bashgkepunim me Seksionet
Sindikale perkatese, duke u mbeshtetur ne kontrollet e kryera dhe ne
vleresimet qe bejne drejtoret e shkollave dhe keshillat sindikale perkatese
shpallin per cdo shkolle e rreth mesuesit me te mire te vitit”. Zbatimi i kesaj
kerkese te Kontrates Kolektive te Punes nga punedhenesit dhe punemarresit
e nivelit te dyte perben bazen per te motivuar mesuesit e dalluar gjate vitit
kalendarik ose ne fund te tij deri ne masen e nje page mujore.

Por, megjithe kerkesat e Seksioneve Sindikale, kjo dispozite e KK te Punes
nuk po gjen zbatim nga DAR dhe ZA. Praktika qe u zbatua ne fund te vitit
te kaluar nga keto institucione ishte, ne pergjithesi, ndarje e barabarte e ketij
fondi per te gjithe mesuesit e shkolles pavaresisht nga kontributi i tyre, ose
organizimi i nje dreke apo darke festive. Sindikatat e kane denoncuar dhe e
denoncojne kete praktike si abuzive, antiligjore, ne kundershtim me frymen e
Ligjit per buxhetin e shtetit, ne kundershtim me dispozitat e VKM “ Per
Fondin e Vecante”dhe me KK te Punes. Perdorimi i ketyre fondeve ne kete
menyre nuk i sherben qellimit per te cilin ato para jane akorduar, pra ky
eshte nje shperdorim.

Ajo qe kerkojne sot FSASH dhe SPASH eshte qe Fondi i Vecante te mos
shperdorohet. Ky Fond, mbasi te perballoje shperblimin  prej 10.000 lekesh
per cdo mesues ne fund te vitit, mbasi te zbriten prej tij shpenzimet qe jane
bere per te shperblyer mesuesit qe dalin ne pension ose ndihmat ne rastet e
fatkeqesive apo veprimtarite e spikatura kulturore, pjesa qe mbetet, dhe kjo
eshte e konsiderueshme, te perdoret vetem per motivimin e mesuesve me te
dalluar sipas kritereve qe percakton Kontrata Kolektive e Punes, kritere qe
jane miratuar si nga Ministria e Arsimit dhe Shkences ashtu edhe nga
Sindikatat.
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ne ligj as ne KK te Punes. Kontrata njevjecare e Punes qe kane lidhur
DAR/ZA me kete kategori  mesuesish ka kuptimin  e nje kontrate me
afat. Ne rastin konkret ky afat eshte njevjecar. Si i tille ai nuk mund te
nderpritet ne mes te vitit ne menyre te njeanshme pa u perballur me pasojat.
Aq me shume Udhezimi nuk mund te kete fuqi prapavepruese,  (Udhezimi
del me 5 shkurt dhe i shtrine efektet me 1 janar).

3. Nga ky Udhezim praktikisht largohen nga puna rreth 3.000 mesues,
te cilet kane deri ne 35 vjet pune  si mesues dhe aktualisht jane te punesuar
me kontrata pune  me afat, kontrate qe, sipas nenit 171 te Ligjit nr. 7961 date
12.7.1995 “ Kodi i    Punes i Republikes se Shqiperise” mbrohet nga dispozitat
e Kontrates Kolektive     te Punes.

4 FSASH eshte befasuar nga fakti se nje udhezim qe sjell si pasoje
largimin nga

puna te mijera mesuesve, ne kundershtim me Kontraten Kolektive te
Punes, eshte bere pa asnje dijeni te Sindikatave nenshkruese te kesaj Kontrate.

Ne keto kushte, kerkojme pezullimin e menjehershem te
Udhezimit nr.4 date 05.02.2009 dhe fillimin e negocimeve midis dy
partnereve per zgjidhjen ligjore e kontraktuale te ceshtjes.

KRYESIA E FSASH                                                Tirane, 25.02.2009

FSASH: Te pezullohet dhe te shfuqizohet Udhezimi
Nr. 4 date 05.02.2009 “ Per pagesen  e punonjesve

mesimore ne dispozicion”.

Kryesia e Federates Sindikatave te Arsimit dhe Shkences i ka derguar
nje Leter Ministrit te Arsimit dhe Shkences z. Fatos Beja lidhur me shqetsimin
e madh qe ka ngjallur ne radhet e mesuesve sindikaliste dhe te strukturave
sindikale ne baze Udhezimi nr. 4 date 05.02.2009 “ Per pagesen e punonjesve
mesimore ne dispozicion”.

Permbajtja e Letres eshte si vijon:

MINISTRIT TE ARSIMIT DHE SHKENCES
Z. FATOS BEJA

Z. Minister,

Seksionet Sindikale te FSASH ne Qarkun e Fierit, Vlores,Elbasanit,
Durresit, Dibres,etj., kane ngritur  prane Federates shqetsimin e madh qe ka
ngjallur ne radhet e mesuesve sindikaliste Udhezimi nr. 4 date 05.02.2009 “
Per pagesen e punonjesve mesimore ne dispozicion”. Mbasi Kryesia e FSASH
u njoh me permbajtjen e ketij Udhezimi, ju bejme me dije sa vijon:

1. Udhezimi nr. 4 date 05.02.2009 “ Per pagesen e punonjesve mesimore
ne dispozicion”  eshte ne kundershtim te hapur me Kontraten Kolektive te
Punes date 4 Korrik 2006, (neni  4, pika 9), nenshkruar nga Ministri i Arsimit
dhe Shkences dhe titullaret e FSASH e SPASH. Ky udhezim eshte ne
kundershtim edhe me Udhezimin e meparshem te Ministrit te Arsimit dhe
Shkences nr. 29 date 18.09.2006 “ Per emrimet dhe levizjet e personelit
mesimor dhe drejtues ne arsimin paraun iversitar”, i cili i eshte referuar
pothuaj ne cdo pike Kontrates Kolektive te Punes dhe zbatimit te saj me
korrektesi. Po keshtu, Udhezimi  nr. 4 date 05.02.2009 vjen ne kundershtim
flagrant edhe me Ligjin per Kodin e Punes, neni  171 e ne vijim.

2. Punonjesit mesimor me kontrate te perkoheshme ( shih piken 4 te
Udhezimit nr. 29 date 18.09.2006) nuk mund te konsiderohen si mesues ne
dispozicion. Koncepti “ kontrate pune e perkohesshme” nuk parashikohet as
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e tjere buxhetore.
Megjithe arritjet, rritja e pagave qe ka bere Qeveria e sotme qe doli nga

zgjedhjet e vitit 2005, eshte bere dhe vazhdon te jete objekt diskutimesh jo
vetem midis pozites dhe opozites, por edhe midis aktoreve te tjere te interesuar
e lidhur me arsimin dhe arsimimin e brezit te ri, perfshire edhe sindikatat e
sindikalistet.

Te ndodhur perpara ketij realiteti, per te shmangur keqkuptimet dhe
keqinterpretimet, ne vendosem te botojme ne dy pasqyrat qe vijojne Dinamiken
e rritjes se pagave te punonjesve te sistemit parauniversitar per periudhen
2006 – 2008, mbeshtetur ne vendimet perkatese te Keshillit te Ministrave.

Tabela 1
Dinamika e pagave te mesuesve te arsimit parauniversitar

KOMENTE RRETH DINAMIKES SE PAGAVE TE
SISTEMIT PARAUNIVERSITAR TE ARSIMIT

Periudha 2006 – 2008

Nga Xhafer  Dobrushi, Kryetar i FSASH

Kerkesat per rritjen e pagave perbejne njerin nga funksionet me te
rendesishme te cdo sindikate. Elementi  “paga” dhe rritja e permiresimi i
vazhdueshem i tyre formojne boshtin e kerkesave te fushes sociale ekonomike
te sindikatave dhe sindikalisteve.

FSASH, qe nga themelimi i saj u eshte permbajtur ketyre parimeve
sindikale, te cilat, te mbeshtetura ne Konventat Nderkombetare te Punes
dhe ne legjislacionin shqiptar, kane gjetur pasqyrim ne Statutin e Federates.
Ne perputhje me keto dokumente baze, FSASH, ne menyre te vazhdueshme,
eshte vene me vendosmeri ne mbrojtje te kerkesave dhe interesave objektive
dhe legjitime te sindikalisteve qe perfaqeson dhe te mases se punonjesve te
arsimit, duke synuar per te arritur e garantuar nje page te denje per profesionin
e mesuesit e te pedagogut ne perputhje me punen qe ata bejne dhe brenda
mundesive qe ofron zhvillimi ekonomik i vendit ne etapa te caktuara.

Per te arritur kete qellim dhe keto objektiva te saj, FSASH ka kombinuar,
sipas rrethanave dhe kushteve, levizjen sindikale me dialogun social. Jane te
njohura levizjet e zhvilluara nepermjet manifestimeve dhe grevave njeoreshe,
njeditore dhe njejavore. Jane te njohura dhe rezultatet qe jane arritur nepermjet
ketyre levizjeve. Por, po kaq te sukseseshme kane qene edhe bisedimet e
zhvilluara ne tavoline me punedhenesin, ku objektiviteti dhe bazueshmeria e
kerkesave per rritjen dhe permiresimin e pagave brenda kategorive te
ndryshme, kane gjetur mirekuptim dhe zgjidhje nga ana e punedhenesit dhe
qeverise, zgjidhje qe jane kurorezuar me marreveshje konkrete, perfshire
edhe Kontraten Kolektive te Punes.

Edhe si rezultat i kesaj lufte te vendosur e te vazhdueshme sindikale qe
kane zhvilluar prej afro 10 vjetesh FSASH dhe SPASH se bashku, sot kemi
nje sistem pagash ne arsimin parauniversitar pergjithesisht te konsoliduar
dhe nje nivel pagash te pranueshem, te vleresuar pozitivisht nga sindikatat
dhe mesuesit, krahasuar me mundesite qe ka vendi dhe ne raport me sektoret
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Se pari, po te vrojtojme dhe krahasojme rritjen e pagave ne keta tre vjet
per mesuesit me arsim te larte qe jane te punesuar ne shkollat e mesme, 9
vjecare ose ne kopshte, (shih pasqyren nr. 1, renditja 5 (2), rezulton se si
mesatare ne shkalle vendi pagat e tyre, krahasuar me vitin 2005, jane rritur
67 perqind bruto dhe 51 perqind neto. Nese perfshijme ne keto kategori
punonjesish edhe mesuesit me shkolle te mesme pedagogjike ose shkolla te
tjera te mesme profesionale, (shih pasqyren nr. 1, renditja 5 (1), rezulton se
rritja eshte 65 perqind per pagat bruto dhe rreth 44 perqind per pagat neto.

Qeveria  pretendon se pagat e mesuesve te sistemit parauniversitar ne
keta tre vjet jane rritur 75 perqind.

Pse eshte kjo mosperputhje midis shifrave qe u referohet Qeveria dhe
shifrave qe u referohen sindikatat?

 Mosperputhja vjen nga fakti se Qeveria, kur flet per rritjen e pagave,
bazohet vetem mbi nje tregues, vetem mbi pagen bruto, ndersa sindikatat,
kur dialogojne per rritjen e pagave, mbajne parasysh te dy treguesit, pra si
pagen bruto, ashtu edhe ate neto dhe lidhjen qe ekziston midis tyre. Per
periudhen per te cilen diskutojme, vertete paga bruto eshte rritur ndjeshem,
pra mesatarisht 65-67 perqind ne shkalle vendi, dhe ne disa ketegori sic jane
mesuesit e rinj ne shkollat e mesme dhe 9 vjecare si dhe edukatoret e
kopshteve, deri ne 69 ose edhe 76 perqind, paga neto nominale eshte cenuar,
gjithashtu, ndjeshem nga aplikimi i takses se sheshte, pa permendur ketu
vleren e saj reale qe kercenohet nga rritja e cmimeve dhe inflacioni. Kjo
eshte aresyeja qe sindikatat, ndersa pranojne dhe dialogojne per rritjen e
pagave duke u nisur fillimisht nga paga bruto, mbajne parasysh dhe mbrojne
me vendosmeri si tregues jetik pagen neto.

Mosperputhja vjen, gjithashtu, edhe per nje shkak tjeter. Ndersa Qeveria
e krahason rritjen e pagave, si bruto ashtu edhe neto, me pagen mujore te
vitit 2005 pa efektet e pages se 13-te, sindikatat rritjen e pagave ne vitet
2006-2008 e krahasojne me pagen mujore te vitit 2005 perfshire efektet e
pages se 13-te, sepse kjo eshte e verteta, sepse deri ne vitin 2005 mesuesit
me ligj dhe me VKM merrnin 13 paga ne vit  e jo 12, sic eshte sot dhe
krahasimi qe behet me 12 paga rrit artificialisht pagen e mesuesve me 8.3
perqind ne muaj. Pra kjo rritje ekzistonte, nuk eshte merite e Qeverise. Kete
e dijne jo vetem sindikatat, por te gjithe mesuesit.

Se dyti, Sindikatat e Arsimit tabllone e sotme reale te rritjes se pagave ne
sistemin e arsimit parauniversitar e shikojne dhe vleresojne me realizem.
Pavaresisht nga kendveshtrimi i ndryshem i te njejtave shifra nga Qeveria
dhe Sindikatat, qe paraqitem me lart, rritja e pagave ne arsimin parauniversitar

Eshte e kuptueshme se cdo koment ose vleresim mund te jete i drejte, i
panshem dhe real vetem nese mbeshtetet ne treguesit qe tashme kemi
perpara.

Persa na perket ne si sindikata, para se te kalojme ne analizen dhe komentet
mbi pasqyrat qe po botojme, duam te theksojme se premtimi i Qeverise dhe
Kryeministrit Berisha, i bere jo vetem gjate fushates elektorale, por edhe ne
takimin e muajit tetor 2005 me drejtuesit kryesor te sindikatave te arsimit per
dyfishimin e pagave te mesuesve te sistemit parauniversitar brenda periudhes
2006-2009, eshte mirepritur nga mesuesit, sindikatat dhe sindikalistet. Jashte
pozicioneve dhe komplekseve politike te dites dhe atyre elektorale, kjo nisme
eshte pershendetur, sidomos nga ata qe perfitojne prej saj.

Po cfare tregon realiteti pas tri vjetesh nga ky premtim? Per te komentuar
e vleresuar kete ne po perqendrohemi ne disa momente kryesore qe
permbajne treguesit qe kemi perpara.

Tabela 2
Rritja e pagave te mesuesve te arsimit parauniversitar ne vitin 2008 ne raport
me vitin 2007
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Takim i rendesishem me drejtues e perfaqesues
te DAR e ZA te Qarkut te Vlores

Takimi me drejtues e perfaqesues te DAR e ZA dhe te seksioneve sindikale
nga rrethet Vlore, Sarande e Delvine, organizuar ne Vlore, ne frymen e
takimit qe u organizua ne Tirane me drejtues e perfaqesues te Ministrise se
Arsimit e te Drejtorive Arsimore Rajonale dhe drejtues te seksioneve sindikale
te FSASH e SPASH te qarqeve ne  shkalle vendi, shenon nje moment te
rendesishem per kordinimin e veprimeve dhe bashkepunimin e seksioneve
sindikale te ketyre rretheve me drejtorite arsimore perkatese, si edhe te
keshillave sindikale me administratat e shkollave ne keto rrethe.

Kryetari i FSASH, zoti Xhafer Dobrushi, paraqiti, ne mer te te dy
sindikatave, mendimet e propozimet ne lidhje me zgjerimin e partneritetit
midis te dy institucioneve, DAR e ZA, te ketyre rretheve nga njera ane dhe
seksioneve perkatese sindikale te arsimit, nga ana tjeter. Ai vleresoi
permiresimin dhe institucionalizimin e ketyre mardhenieve nepermjet
Kontrates Kolektive te Punes te nivelit te pare e te dyte dhe vuri ne dukje
perpjekjet qe po bejne te dyja sindikatat, jo vetem per mbrojtjen e interesave
social - ekonomike te anetareve, por edhe per te kontribuar drejtperdrejt ne
zhvillimin e reformes ne arsim, kualifikimin e mesuesve, angazhimin e
sindikatave dhe te nje numri te konsiderueshem mesuesish per uljen e numrit
te nxenesve qe braktisin shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve.

Ne vijim ai e vuri theksin tek pergjegjesia dhe detyrimet e dyaneshme per
institucionalizimin e ketyre mardhenieve, duke kerkuar jo vetem nga DAR e
ZA, por edhe nga drejtuesit e seksioneve, qe te jene korrekte, aktive dhe
konkrete ne mardheniet me drejtuesit e perfaqesuesit e DAR e ZA, gjithashtu,
duke punuar, jo ne menyre individuale, por kolegjile, me perfshirjen edhe te
perfaqesuesve te tjere te seksioneve perkatese.

Edhe Kryetari i SPASH-it, Z. Bajram Kruja, dhe perfaqesuesit e tjere te
sindikatave te ketyre rretheve vleresuan angazhimin e Drejtorive Arsimore
dhe administratave te shkollave per aktivitetet qe kane ndermarre sindikatat
e arsimit, gje qe pritet te vije duke u zgjeruar e permiresuar edhe nepermjet
Kodit te Etikes, qe eshte ne procesin perfundimtar te hartimit dhe miratimit.

Drejtori i Drejtorise Arsimore Rajonale Vlore, Z. Petro Kutulla, dhe

ne periudhen 2006-2008, keshtu sic eshte, perben nje hap shume serioz dhe
te pakrahasueshem me vitet e mepareshme te cdo qeverisje te periudhes se
tranzicionit per vleresimin e punes dhe te figures se mesuesit, rritje qe ka
ndikimin e vet te padiskutueshem ne pergatitjen e kushteve per suksesin e
reformes ne arsim.

Por sindikatat nuk do te ndalen ketu. Ashtu sic na eshte premtuar, ne do
te insistojme ne dialogimet qe do te zhvillohen ne javet dhe muajt e ardhshem,
qe ne vitin 2009 pagat e mesuesve te arsimit parauniversitar te rriten
mesatarisht jo me pak se 20 perqind. Ne nuk do te heqim dore nga kjo
kerkese. Kjo do te bente qe ne kater vjetet e kesaj qeverisjeje paga bruto
vertete do te dyfishohej dhe paga neto do te permiresohej ndjeshem. Brenda
kesaj rritjeje, Sindikatat ne bashkepunim me MASH do te kene mundesi te
kryejne disa permiresime sic jane raportert midis pages minale e maksimale,
mbi nivelin e shkollimit, kualifimin e mesuesve, etj.
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partneritet real midis tyre, ne funksion te mbrojtjes se interesave te mesuesve
dhe zhvillimit cilesor te arsimit ne vendin tone.

Pjesemarresit ne takim u pajisen me materialet didaktike e materiale te
tjera, te botuara nga FSASH e SPASH, perfshire edhe Modulet SCREAM,
Manualin mbi Arsimin Jo-Formal, botimet e fundit te Revistes «Tribuna
Sindikale » etj.

perfaqesuesit e tjere te ZA-ve Sarande e Delvine, Aleko Gjoni e Shuaip
Mehmeti, vleresuan punen e sindikatave ne rrethet perkatese, por nderkohe
kerkuan nje kordinim me te mire midis paleve, sidomos persa u perket
problemeve qe lidhen me organizimin e aktiviteteve te perbashketa dhe rritjen
e rolit e te pergjegjesise se drejtuesve te seksioneve sindikale ne rrethe dhe
te drejtuesve sindikale ne shkolla, jo vetem per mbrojtjen social ekomomike
te mesuesve, por edhe per problemet e cilesise se mesimdhenies, zbatimit te
disiplines e te etikes ne shkolle etj.

Drejtuesit e seksioneve te FSASH e SPASH te rrethit te Vlores, Petref
Celaj e Mynyr Murati, dhe perfaqesuesit e tjere te sindikatave kerkuan
forcimin e metejshem te bashkepunimit midis te dy paleve, sidomos duke
perdorur me mire mesuesit e trajnuar nga sindikatat, materialet qe ato kane
botuar si edhe motivimin me te mire te mesuesve qe jane te angazhuar mbi
kohen normale te punes dhe kane rezultate te mira ne punen  individuale me
nxenesit qe kane braktisur ose jane ne rrezik per ta braktisur shkollen, duke
perdorur me mire dhe me me efikasitet edhe buxhetin e Fondit te Vecante.

Ata kerkuan qe Ministria e Arsimit te zgjidhe problemin e pageses qe
bejne cdo vit mesuesit per viziten e detyruar mjekesore per Librezen
Shendetesore, per shkak te profesionit, pagesen e deri dy pagave per mesuesit
qe dalin ne pension, sipas Kontrates Kolektive te Punes, si edhe zgjidhjen
korrekte te problemit te mesuesve qe jane me shkolle pedagogjike, ndaj te
cileve ka patur edhe qendrime arbitrare etj.

Objekt i vecante diskutimi ishin ne Takim ceshtjet qe lidhen me zbatimin e
detyrimeve ligjore qe kane Drejtorite dhe Zyrat Arsimore per kryerjen e
veprimeve financiare, ne lidhje me zbritjen e kuotes se anetaresise se
mesuesve anetare te FSASH e SPASH, nga liste pagesat e pagave. Drejtuesit
e sindikatave sqaruan kuadrin ligjor te ketij veprimi financiar, bazuar ne Kodin
e Punes dhe Kontraten Kolektive te Punes, ku perfshihen listat e rregullta te
anetaresise te firmosura nga secili prej anetareve, ne te cilat theksohet se
autorizohet mbajtja e kuotes se anetaresise, duke e zbritur ate nga borderoja
perkatese.

Ne Takim u theksua domosdoshmeria e pergjegjesise se seciles prej paleve
per zbatimin e detyrimeve qe kane ndaj njera-tjetres, jo vetem per kete ceshtje,
por edhe per probleme te tjera qe lidhen me zbatimin e Kontrates Kolektive
te Punes, te nivelit te pare e te dyte, kryerjen e reformes dhe zhvillimin
cilesor te sistemit arsimor ne vendin tone etj.

Diskutimet e te gjithe pjesemarresve ishin konstruktive dhe perfaqesuesit
e seciles prej paleve moren pergjegjesite e veta per forcimin e metejshem te
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Holande, anetaret e sindikates, ne raste te vecanta, perfitojne nga niveli me
i ulte i takses mbi te ardhurat ne krahasim me mesuesit e tjere. Po keshtu,
kur ka raste shkurtimesh, kur kriteret jane te njejta, mesuesit anetare te
sindikates jane te fundit qe vihen ne listat e shkurtimeve nga puna. Ne te
njejten kohe, ai theksoi se, si rezultat i punes qe AOb bene jo vetem me
anetaret, por edhe me te gjithe mesuesit ne teresi, qeveria i akordon sindikates
nje fond prej 15 Euro per cdo mesues, te ardhura keto qe perdoren per
aktivitete sindikale. Gjithashtu ai theksoi disa nga sherbimet e tjera qe AOb
u ofron anetareve sidomos per asistence juridike, sherbime me te favoreshme
me agjensite e sigurimeve shoqerore, me bankat, me agjensite turistike,
organizimin e kurseve te kualifikimit profesional dhe aktiviteteve te tjera me
interes per anetaret, botimet e ndryshme me karakter profesional dhe me
informacione per tregun e punes dhe proceduart e punesimit, te cilat
shperndahen falas vetem per anetaret e sindikates etj.

Ne nderhyrjet e bera nga Kryetari i SPASH-it, zoti Bajram Kruja, pasi
vleresoi e falenderoi FNV dhe AOB per kontributin qe po japin per forcimin
e sindikatave tona, vuri ne dukje edhe domosdoshmerine e forcimit te
bashkepunimit me Ministrine e Arsimit dhe Shkences, zbatimin e Kontrates
Kolektive te Punes, si edhe domosdoshmerine per nje angazhim me te mire
te drejtuesve sindikaliste ne qarqe e rrethe per realizimin e marrveshjeve
me interes per mesuesit anetare te sindikatave.

Duke e marre fjalen ne Tryeze, pjesemarresit, kryetare te seksioneve
sindikale te qarqeve e rretheve vleresuan punen e bere deri tani nga te dyja
sindikatat e arsimit, sidomos nepermjet Kontrates Kolektive te Punes, por
nderkohe ata kerkuan me shume angazhim dhe plane konkrete per zgjerimin

ME SHUME SHERBIME PER MESUESIT SINDIKALISTE

Nga Tryeza me pjesemarrjen e drejtuesve sindikaliste te qarqeve
e rretheve

Ne vijim te aktiviteteve qe FSASH e SPASH jane duke organizuar ne
zbatim te Projektit qe ato kane me sindikatat holandeze FNV/AOb, ne daten
18 prill 2009, u organizua ne Tirane, Tryeza e mbi mundesine e zgjerimit te
sherbimeve per anetaret, si domosdoshmeri per rritjen e numrit te tyre dhe
fuqizimin e metejshem te sindikatave tona te arsimit.

Ne Tryeze moren pjese 24 pjesemarres, drejtues kryesore te seksioneve
sindikale te FSASH   e SPASH nga 16 rrethe, si edhe Zv. Presidenti i
Sindikates se Arsimit te Holandes, AOb, Ton Rolvink dhe kryetaret e
sindikatave tona te arsimit, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja,

Fjalen hyrese, ne emer te dy sindikatave tona te arsimit, e mbajti zoti
Xhafer Dobrushi, i cili beri nje analize te arritjeve dhe situates aktuale ne
lidhje me kete problem, duke evidentuar sherbimet kryesore qe sindikatat u
ofrojne aktualisht anetareve, si edhe disa nga sherbimet kryesore qe ato
synojne te sigurojne ne te ardhmen, vecanerisht nepermjet permiresimit te
punes per zbatimin e kontrates kolektive ekzistuese, negocimeve per kontraten
e re kolektive te punes, zgjerimit te bashkepunimit me institucione te tjera,
sidomos banka, agjensi te sigurimeve shoqerore, agjensi turistike etj.

Ne vijim, zoti Ton Rolvink, pasi vleresoi punen e bere nga sindikatat
shqiptare te arsimit gjate periudhes me shume se njevjecare qe nga Tryeza e
meparshme, foli ne lidhje me pervojen e sindikates se arsimit te Holandes,
AOb, duke evidentuar punen e madhe me shume se 10 vjecare qe eshte
bere nga kjo sindikate per te reduktuar oret e punes per drejtuesit sindikalsite,
si edhe metodat e punes te kesaj sindikate ne lidhje me mardheniet me
qeverine dhe ministrine e arsimit, sidomos per ceshtjet qe kane te bejne me
rritjen e pagave dhe mbrojtjen social ekonomike te anetareve.

Midis te tjerave, ai permendi ceshtjen thelbesore se kujt u sherbejne
zgjidhjet qe bejne sindikatat; u sherbejne vetem anetareve te tyre, apo nga
keto perfitojne te gjithe mesuesit? Ai theksoi se me ligj ne Holande, nuk
mund te behet dallim midis anetareve te sidnkatave dhe mesuesve ne teresi
ne lidhje me pagat, normat e punes etj. Por me marrveshje me Qeverine, ne
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nivel vendor, kane tani nje vizion me te qarte per lidhjen qe ekziston midis
kerkesave te pergjithshme qe shtrojne dhe dialogojne sindikatat per
mbrojtjen e interesave sociale dhe ekonomike te mesuesve dhe gjithe te
punesuarve te tjere ne arsim, qe perben funksionin themelor te nje
sindikate, nga njera ne, dhe zgjidhjes se disa kerkesave specifike,
perfshire sherbimet qe ofron vete sindikata vetem per anetaret e saj, qe
eshte me teper nje problem i konsolidimit te brendshem te nje sindikate,
nga ana tjeter.

Le te bejme tani nje analize me konkrete te kesaj situate. Ne Tryezen e
vitit  qe shkoi ne percaktuam 6-7 objektiva qe synonim te arrinim. Me
konkretisht:

1.Ne programuam qe te negocojme me MASH per te bere te mundur qe
pagesen per nje vizite mjeksore ne vit, qe cdo mesues eshte i detyruar ta
beje duke paguar 500 leke te reja, per anetaret e sindikates ta perballoje
punedhenesi, dmth DAR/ZA. Bisedimet u zgjaten dhe nuk u arrit qe kjo
marreveshje te nenshkruhej para fillimit te vitit te ri shkollor 2008/2009. Ne
muajt e pare te ketij viti kemi arritur ne nje marreveshje ne parim per kete
zgjidhje, e cila shpresojme se do te finalizohet me rastin e disa plotesimeve
qe do t’i behen KK te Punes.

2.Per rastin e kurimit te semundjeve te renda, qe kerkojne kosto te larte,
si brenda dhe jashte vendit, ne kemi filluar ta veme ne jete kete kerkese ne
disa rrethe, ku edhe mesueseve gra qe jane operuar ose kuruar per semundje
te renda, t’u mundesojme nje ndihme prej 20.000 deri ne 40.000 leke te reja.
Mbetet te kembengulim qe kjo praktike te behet unike dhe te
perfshihet si norme ne Kontraten e re Kolektive te punes.

3.Tani FSASH dhe SPASH jane ne gjendje te mbajne premtimin qe per
mesuesit anetare te sindikates, te cilet kane femije qe ndjekin studimet e
larta ne arsimin publik, me kusht qe te ardhurat e tyre si familje jane nen
minimumin jetik, t’u perballojne cdo vit 20-50 perqind te kostos se shkolles
se larte, per l femije. Mbetet qe Seksionet Sindikale te FSASH/SPASH
ne qarqe e rrethe t’I bejne jehone ketij premtimi dhe te evidentojne
rastet konkrete.

4.Duke filluar nga ky vit shkollor e ne vazhdim kerkesat ndaj mesuesve
per  rritjen e aftesive profesionale do te vijne duke u shtuar. Ne tashme jemi
te gatshem qe t’u pergjigjemi anetareve te sindikatave tona per t’u ofruar
nje kurs trajnimi profesional ne vit falas.

5.Tani kemi bere realitet qe cdo sindikalist qe kerkon te kete revisten “
Tribuna Sindikale”, secila sindikate ua jep falas anetareve te saj.

e sherbimeve vetem per anetaret, mbasi kjo eshte menyra me e mire per t’i
terhequr te gjithe mesuesit ne radhet e sindikatave.

Disa  prej tyre, si Shpetim Sino e Lavdosh Llanaj, (Fier), Aleks Dushi e
Isa Reka, (Shkoder), Bukuroshe Shabani e Elizabeta Myftari (Elbasan), Istref
Haxhillari, (Pogradec), Albina Pepo e Hektor Fejzulla, (Korce), etj, e vune
theksin tek permiresimi i metejshem i pagave dhe motivimi me i mire i
mesuesve per pune shtese, tek veprimet konkrete te organeve qendrore te
sindikatave per sigurine e vendit te punes dhe shmangien e pushimeve e
transferimeve te pamotivuara nga puna, ndihma juridike, problemet e
kualifikimit profesional te mesuesve, hartimi dhe miratimi i Statusit te
Mesuesit, si edhe tek zbatimi i pervojes holandeze dhe asaj te vendeve te
tjera, sidomos ne drejtim te mardhenieve favorizuese me agjensite e
sigurimeve shoqerore, me bankat, agjensite turistike etj.

Me shume interes ishte puna ne grupe e pjesemarresve ku diskutuan,
nxuaren konkluzione dhe bene propozime konkrete, sidomos per problemet
kryesore qe do te jene objekt i negocimeve me Ministrine per Kontraten e re
kolektive te punes, si edhe per ceshtjet qe kane te bejne me mardheniet e
punes, ndihmen juridike, mardheniet me subjekte te tjera etj, mbi bazen e te
cilave u perpunua nje Plan Veprimi, i cili do te jete objekt i punes konkrete te
te dyja sindikatave per nje afat kohor relativisht te gjate.

Drejtuesit e te dy Sindikatave Qendrore falenderuan kolegun nga sindikata
e arsimit e Holandes, AOb, Zv/Presidentin e saj, Z. Ton Rolvink per kontributin
qe FNV dhe AOb po japin dhe per gjithcka qe ato po bejne per te ndihmuar
e fuqizuar sindikatat tona dhe per te modernzuar sistemin arsimor ne vendin
tone.

Ne vijim po botojme nje permbledhje nga Fjala Hyrese qe u preantua ne
kete Tryeze, ne te cilen u theksua se:

“ Pak me shume se nje vit me pare, pikerisht me 23 shkurt 2008, ne
organizuam per here te pare nje Tryeze te tille dhe beme perpjekje per te
ndertuar nje program veprimi lidhur me sherbimet qe sindikatat do t’u ofronin
anetareve. Kemi punuar  gjithe keta muaj per ta zbatuar kete program dhe
sot, ne kete Tryeze te dyte, kemi rastin dhe mundesine te bejme nje analize
te punes dhe veprimtarise sone ne keto drejtime, te vleresojme anet e mira
dhe te dobeta dhe te ecim me tej ne plotesimin e synimeve tona.

Konkluzioni kryesor qe mund te nxjerrim per problemin qe po analizojme
dhe per periudhen qe po marrim  ne shqyrtim eshte se stafet drejtuese te te
dy sindikatave tona, pra lidershipi i tyre, si ne nivel qendror ashtu edhe ne
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4. Drejtuesve sindikaliste ne shkalle rrethi dhe mesuesve kujdestare u
jane krijuar kushte te favorshme per pune, duke u reduktuar normen
mesimore.

5. Veprimtareve sindikale ne rang rrethi dhe shkolle dhe cdo sindikalisti u
eshte siguruar leje e pagueshme per trajnim dhe veprimtari te tjera sindikale
kombetare e nderkombetare per aq kohe sa zgjat aktiviteti, etj.

Te gjithe keto zgjidhje, perfitime dhe sherbime qe u jane ofruar mesuesve
sindikaliste dhe drejtuesve te tyre, gjate gjithe fazes se zbatimit te projektit
me AOB/FNV, nuk kane kaluar pa u ndjere. Ndikimi i tyre eshte nder aresyet
kryesore qe ka bere qe gjate kesaj periudhe ne SPASH, gjate vitit te pare te
projektit jane anetaresuar 1300 mesues te rinj, ndersa ne FSASH kane ardhur
700 anetare te rinj.

6.FSASH dhe SPASH do te fillojne te ofrojne per anetaret e tyre
konsulence ligjore falas, sipas kerkesave. Duke filluar nga muaji maj I ketij
viti, ne do te hape nje zyre ne Tirane dhe nje ne Durres, ku nje here ne muaj
specialiste te se drejtes se punes, te ligjit te pensioneve, etj., do te jene ne
dispozicion te anetareve te sindikates per t’iu pergjigjur pyetjeve qe ata kane
bere dhe depozituar ne seksionit sendikale gjate muajit. Per marredheniet e
punes do te kete edhe mbrojtje ligjore falas.

Pervec ketyre objektivave qe percaktuam ne Tryezen e pare, FSASH/
SPASH , mbeshtetur ne disa dispozita te KK te Punes te nivelit te pare, jane
kujdesur  qe te bejne ne favor te mesuesve dhe drejtuesve sindikale disa
zgjidhje ne favor te tyre, perfitime qe nuk i gezojne te gjithe mesuesit e
mbrojtur me Kontrate Kolektive dhe konkretisht:

1. Eshte bere hapi i pare per motivimin e mesuesve sin dikaliste dhe
drejtuesve sindikal. Me propozimin e perbashket te te dy sindikatave qendrore
jane shperblyer disa kryetare seksionesh ne fund te vitit deri ne masen e nje
page mujore. Nje pjese e mire e kryetareve e kane perfituar kete shperblim.
Ne disa rrethe jane propozuar per t’u motivuar edhe sindikaliste, kryesisht
gra, qe jane dalluar ne veprimtarite per parandalimin dhe eliminimin e punes
se femijeve. Mbetet qe kjo nisme te saktesohet e pergjithesohet ne
shkalle vendi dhe te perfshihet ne aneksin e KK te Punes ekzistuese
dhe ne Kontraten e re Kolektive, qe do te negocohet nga fundi i
vitit.

2. Do te vazhdojne perpjekjet dhe bisedimet per te rivendosur normen e
shperblimit deri ne 2 paga per mesuesit sindikaliste qe dalin ne pension. Qe
nga Tryeza e vitit te kaluar ne kete ceshtje eshte bere nje hap i ndjeshem.
SPASH/FSASH arriten qe kete ceshtje ta bejne objekt diskutimi ne nje
mbledhje te posacme te Keshillit Kombetar te Punes. KK i Punes e konsideroi
te drejte kerkesen e sindikatave tona dhe unanimisht doli me nje vendim ne
favor te tyre. Kjo eshte nje mbeshtetje per ta zgjidhur kete kerkese.

3. Nje mbrojtje me konkrete eshte bere per drejtuesit dhe mesuesit anetare
te sindikates lidhur me marredheniet e punes, perfshire largimet nga puna
dhe ndryshimin e vendit te punes.

Ka gjetur shume mbeshtetje tek sindikalistet qendrimi i vendosur i FSASH
per rreth 3.000 mesues qe rrezikonin vendin e punes, duke arritur qe Qeveria
te anullonte me vendim Urdherin perkates te Ministrit te Arsimit; jane
korrigjuar shumica dermuese e vendimeve te padrejta per ndryshimin e vendit
te punes te drejtuesve te disa seksioneve sindikale, jane anulluar largimet e
padrejta nga puna qe kane bere disa DAR/ZA, etj.



36 37

per organizimin e kurseve te kompjuterit, per punen me kontraten kolektive
etj.

Ne kete linje ishin edhe diskutimet e perfaqesueseve te komiteteve te
grave nga rrethe te ndryshnme, si Luiza Gjoka ne Gramsh, Rajmonda Leka
ne Shkoder, Qazime Dardha ne Kucove, Adelina Shperdheja ne Fier, Zela
Koka ne Librazhd, Vasilika Bega ne Lushnje etj, te cilat evidentuan, jo vetem
aktivitetet e organizuara me grate, por edhe reagimet ndaj qendrimeve te
drejtorive arsimore te rretheve perkatese ne rastet e levizjeve te pamotivuara
te grave mesuesve, sidomos te disave prej tyre qe jane me shkolle te mesme
pedagogjike dhe angazhimet per plotesimin e kerkesave te ndryshme nga
grate mesuese ne shkollat perkatese.

Ne vijim, mbi bazen e nje materiali te pergatitur ne konsultim me drejtueset
e komiteteve te grave te FSASH e SPASH, u be ndarja ne pese grupe, sipas
tematikave te propozuara dhe u organizua puna ne grupe, duke u bere objekt
diskutimi ceshtje te vecanta si:

- Kontratat kolektive te nivelit te pare e te dyte dhe pasqyrimi e mbeshtetja
e kerkesave e problemeve te grave mesuese; gjendja aktuale dhe propozimet
per kontraten e re qe pritet te negocohet ne gjysmen e dyte te vitit te ardhshem,

- Kuadri ligjor dhe mbeshtetja e organeve shteterore per barazine gjinore,
bashkepunimi me sindikatat e arsimit; gjendja aktuale dhe perspektivat e
zhvillimeve ne kete fushe,

- Puna e Komiteteve te grave per trajtimin e konkluzioneve qe dolen  nga
Anketimi dhe Tryeza e zhvilluar ne pranveren e ketij viti ne lidhje me punen

Arritjet e deritanishme, baze per nje pune
me te organizuar me grate mesuese ne sindikate

Ne kuadrin e aktiviteteve te programit me sindikatat holandeze FNV/
AOb, ne Tirane u organizua nje aktivitet i rendesishem me pjesemarrejn e 28
grave drejtuese lokale te seksioneve sindikale te FSASH e SPASH.

Dy ishin ceshtjet kryesore qe u bene objekt dikutimi ne kete mbledhje:
analiza e pune se bere e gjendjes aktuale ne lidhje me ngritjen dhe funksionimin
e komiteteve te grave prane seksioneve sindikale te rretheve dhe konsultimi
ne lidhje me programin e punes per te ardhmen e tematiken e seminarit qe
do te organizohet ne janar mbi ngritjen e nivelit te punes se komiteteve te
grave, ne perputhje me detyrat e reja dhe kerkesat e kohes per aktivizimin
dhe punen e grave mesuese ne sindikate.

Perfaqesuesja e komitetit te grave te SPASH per Tiranen, Reihan Shkreta,
vleresoi punen qe eshte deri tani, duke vene ne dukje funksionimin normal te
komitetit te grave dhe parashtroi problemin e pasqyrimit me te mire, nepermjet
medias, te aktiviteteve qe jane organizuar me grate, perfshire seminaret,
takimet, kembimin e pervojes etj.

Drejtuesja e komitetit te grave te FSASH, Lumturi Mataj, si edhe kryetarja
e seksionit te FSASH per Tiranen, Fatbardha Keço, vune ne dukje punen e
mire qe po bene komiteti i grave per njohjen dhe zgjidhjen e problemeve te
grave mesuese, por nderkohe ato kerkuan me shume mbeshtetje edhe nga
organet drejtuese te Federates, sidomos per disa ceshtje e kerkesa qe nuk
mund te zgjidhen dot prej tyre dhe qe kane te bejne me levizjet pa kriter te
mesuesve e perfaqesuesve te keshillave sindikale ne shkolla dhe venien ne
dispozicion te nje fondi, sado modest qe te jete, per aktivitetet me grate.

Kryetarja e seksionit te SPASH per Elbasanin, Bukuroshe Shabani,
kryetarja e seksionit te SPASH-it per Korcen Albina Pepo, perfaqesuesja e
komitetit te grave te FSASH per Durresin, Majlina Spahiu etj, vune ne dukje
se jane te gjitha mundesite qe me grate mesuese te zhvillohen me shume
aktivitete dhe seksionet sindikale te rretheve te mbeshtesin me shume e me
mire punen e komiteteve te grave. Ato evidentuan disa nga aktivitetet qe
kane organizuar me grate dhe folen per planet qe kane per organizimin e
takimeve te vecanta me grate per promovimin e librave te kolegeve te tyre,
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Me shume angazhim per te rritur me tej rolin e grave
mesuese ne sindikate

(Nga seminari treditor me grate drejtuese lokale ne sindikata)

Sic ishte planifikuar, seminari mbi pjesemarrjen dhe rolin e grave ne
sindikate u zhvillua ne Tirane, me 29, 30 dhe 31 janar 2009.

Grate drejtuese lokale te seksioneve te FSASH dhe SPASH nga 18 rrethe
moren pjese ne Seminar dhe ishin shume aktive gjate diskutimeve. Te dy
kryetaret e organizatave, Xh. Dobrushi e Bajram Kruja, moren pjese gjate
seances se hapjes dhe ishin aktive gjate diskutimit te ceshtjeve te vecanta ne
disa seanca te tjera.

Perfaqesuesja e sindikates se arsimit te Holandes, Claire Oostvriesland,
u bashkua me pjesemarreset ne Seminar diten e dyte e te trete te tij, duke
dhene nje konttribut te rendesishem, nepermjet sqarimeve dhe ballafaqimit
te pervojave ne lidhje me temat e diskutuara ne Seminar.

Duke qene afer fundit te zbatimit te projektit me sindikatat holandeze
FNV /AOb, ky Seminar ishte nje gershetim i vleresimit te asaj qe eshte bere,
rezultatave qe jane arritur ne shtimin e anetaresise se te dyja sindikatave me
gra mesuese etj, me trajnimin e pjesemarreseve ne seminar, vecanerisht ne
lidhje me legjislacionin shqiptar mbi barazine gjinore, rolin e komiteteve te

me grate mesuese ne sindikate,
- Roli i vecante i grave mesuese per mbrojtjen e femijeve dhe eliminimin

e punes se femijeve etj.
Pas punes ne grupe, u be nje diskutim i perbashket ne lidhje me disa nga

konkluzionet kryesore per keto ceshtje dhe u ra dakord qe keto grupe te
vazhdojne punen specifike per ceshtjet e caktuara, nderkohe qe secila prej
pjesemarreseve do te vazhdoje te konsultohet me grate ne seksionin perkates
per te gjitha ceshtjet, me qellim qe te terhiqet sa me shume mendimi i grave
mesuese per punen e komiteteve te grave dhe te vete seksioneve ne rrethe
me grate mesuese ne sindikate.

Ne mbledhje moren pjese aktive edhe drejtuesit e FSASH e SPASH,
Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, te cilet vleresuan punen e bere ne kuadrin
e zbatimit te Projektit me

FNV/AOb dhe mbeshteten propozimet e bera gjate ketij diskutimi ne
lidhje me programin e punes per te ardhmen.

Fatbardha KEÇO
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zgjedhjet e reja ne sindikata, kontrata e re kolektive e punes, Statusi i Mesuesit
etj, per te permiresuar gjendjen e grave mesuese ne sindikate dhe ne profesion.

Nepermjet nderhyrjeve dhe shpjegimeve ne seminar, ekspertja e AOb,
Claire Oostvriesland, insistoi per ndermarrjen e veprimeve konkrete nga ana
e te dyja sindikatave me grate mesuese, jo vetem duke organizuar trajnime
sindikale, por edhe profesionale, duke synuar permiresimin e metejshem te
kushteve te punes per grate mesuese, si edhe per mesuesit ne teresi, nepermjet
nje dialogu social efektiv dhe rritjes se rolit te seksioneve sindikale ne rrethe
per punen  me grate mesuese.

Konkluzionet qe dolen nga ky seminar dhe detyrat konkrete qe u
percaktuan ne Planin e Veprimit do te perpunohen me tej, do te ndiqen petr
zbatim nga kryesite e te dyja sindikatave, nga seksionet sindikale ne rrethe,
si edhe nga vete komitetet e grave ne qarqe e rrethe, dhe do te  shqyrtohen
me tej edhe ne Konferencen Vleresuese qe do te zhvillohet ne maj te ketij
viti.

grave ne mbeshtetjen e progresit te grave mesuese ne profesion, rolin e
vecante te grave mesuese per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve
etj.

Prezantimet dhe tere organizimi i seminarit u realizuan nga vete grate
drejtuese ne nivel organizatash ne qender e ne rrethe. Rol te evcante per
pergatitjen dhe zhvillimin e ketij Seminari luajten grate drejtuese lokale,
Fatbardha Keço, Bukuroshe Shabani, Reihan Shkreta, Lumturi Mataj,
Elizabeta Myftari, Zela Koka etj. Nje prezantim interesant ne lidhje me kuadrin
ligjor per kete ceshtje u be nga Drejtoresha e  Drejtorise se Mundesive dhe
Politikave te Barabarta, Zj. Anna Xheka, e cila tyrajtoi, gjithashtu, edhe rolin
e organeve shteterore, bashkepunimin me sindikatat dhe institucionet dhe
organizatat e tjera te interesuara per kete ceshtje.

Duke analizuar gjendjen aktuale, ne seminar u evidentua se rrethe si Tirana,
Elbasani, Korca, Durresi, Vlora, Fieri, Shkodra, Librazhdi, Skrapari, Kucova
etj, kane arritur rezulate te mira ne punen me grate meusese, duke rritur
numrin e tyre ne sindikata dhe duke konsoliduar komitetet e grave prane
seksioneve sindikale perkatese. 16 rrethe te tjera kane bere progres te
dukshem ne keto drejtime, nderkohe qe 8 rrethe jane ne proces riorganizimi
dhe konsolidimi.

Puna konkrete qe eshte bere, sidomos gjate vitit  te fundit, reflektohet
edhe ne rritjen e numrit te grave mesuese ne sindikata prej 2 075 gra nga te
dyja sindikatat, FSASH e SPASH. Eshte rritur, gjithashtu, edhe pjesemarrja
e grave mesuese ne aktivitetet sindikale, sidomos ne aktivitetet e organizuara
ne kuadrin e zbatimit te Projektit me FNV/AOb. Me shume se 120 gra
mesuese jane angazhuar ne aktivitetet konkrete qe jane organizuar per kete
qellim, si grupe pune, anketime, tryeza e seminare, etj. Po keshtu, nga 120
pjesemarres ne seminaret dhe grupet e punes qe jane organizuar ne lidhje
me parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve, 68 kane qene gra,
nderkohe qe nga 202 pjesemarres ne takimet, tryezat dhe aktivitetet e tjera
qe jane organizuar ne kete kuader, ne lidhje me dialogun social ne sektorin e
arsimit dhe sigurimin e me shume sherbimeve per mesuesit anetare te
sindikatave, 102 kane qene gra, ndersa nga 71 pjesemarres ne grupet e
punes, takimet dhe aktivitetet e tjera te organizuara per konsolidimin e
seksioneve sindikale, 43 kane qene gra.

Pas diskutimeve konkrete, u diskutua dhe miratua nje Plan Veprimi, ku u
percaktuan detyra konktrete, sidomos ne lidhje me punen qe pritet te behet
kete vit, duke synuar te terhiqen me shume gra ne sindikate, te mbeshteten
kandidaturat e grave per ne organet drejtuese te sindikatave nga qendra ne
baze, te konsolidohen me tej komitetet  e grave, si edhe te perdoren efektivisht
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Lindita Diko, vuri ne dukje se objekt i nje pune te vecante individuale te
grupit te punes, mesuesve dhe administrates se shkolles jane mbi 51 nxenes,
36 prej te cileve vajza, qe kane braktisur shkollen dhe detyrohen te punojne,
per shkak te situates se veshtire familjare ose per aresyye te tjera. Me tej,
ajo u ndale tek format e punes qe jane perdorur per kthimin e nxenesve ne
shkolle, duke permedur me theks te vecante perfshirjen e vete nxenesve ne
grupet e punes dhe ne aktivitetet e tjera te organizuara, perfshire edhe takimet
me prinderit e tyre.

Mesuesi i shkolles se Kamzes se Re, Mersin Terpo, theksoi se objekt i
punes se anetareve te grupit, mesuesve dhe administrates se shkolles jane
mbi 54 nxenes, 28 prej te cileve jane vajza, te cilet pothuaj se te gjithe punojne
duke shitur ne rruge, ose ne pune te tjera perfshire edhe punet e veshtira e te
rrezikeshme ne ndertim. Ai theksoi, gjithashtu, se ka edhe disa nxenes te
tjere qe jane ne rrezik per ta braktisur shkollen, per aresye se ata punojne
para ose pas mesimit dhe ne shume raste detyrohen te mungojne ne mesim,
gje qe eshte hapi i pare drejt braktisjes se shkolles. Puna e vecante me keta
nxenes u theksua ne seminar eshe, gjithashtu, shume e rendesishme, sepse
eshte nje mase e rendesishme parandaluese.

Duke folur per rolin e vecante te vete nxenesve ne punen per uljen e
numrit te nxenesve qe braksisin shkollen, nxenesja Valbona Mujo foli per nje
rast kur nje shok i klases braktisi shkollen per aresye ekonomike. Vajza
tregoi se ne takimin me prinderit, ne fillim ata nuk treguan te verteten, duke
nxjerre shkaqe te ndryshme, si “nuk e ka qeif shkollen”, “nuk  e perfillin

PARANDALIMI DHE ELIMINIMI I PUNES SE FEMIJVE

Seminar per eliminimin e punes se femijeve me perfaqesues te
shkollave pilot ne rrethin e Tiranes.

Ne vijim te aktiviteteve ne kuadrin e zbatimit te Projektit me sindikatat
holandeze, FNV/AOb, ne Kamze u organizua keto dite seminari per
angazhimin e mesuesve dhe te sindikatave te arsimit per eliminimin e punes
se femijeve, me pjesemarrjen e anteareve te grupeve te punes  qe veprojne
ne shkalle zone dhe ne kater shkollat pilot, Kamez e re, Valias, Zallmner dhe
Bulqesh.

Ne seminar moren pjese 32 pjesemarres, perfshire edhe drejtoret e ketyre
shkollave, nxenes e mesues aktive ne punen per uljen e numrit te nxenesve
qe braktisin shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve, drejtuesit e
seksioneve perkatese te FSASH/SPASH per rajonin e Tiranes, kretaret e
FSASH e SPASH, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja etj.

Ne kete seminar u realizua nje gershetim efektiv i pjeses teorike mbi
standardet nderkombetare dhe legjislacionin shqiptar per mbrojtjen e femijeve,
paraqitur nga Zonja Shkelqesa Manaj, drejtuese e Njesise per Eliminimin e
Punes se Femijeve qe vepron prane Ministrise se Punes, Ceshtjeve Sociale
dhe Shanseve te Barabarta, me analizen e punes se bere dhe te detyrave qe
dalin ne vijim per eliminimin e punes se femijeve.

Pjesa me rendesishme e seminarit ishte diskutimi konkret ne lidhje me
punen e bere, situaten aktuale ne shkollat respektive, bazuar ne pyetesoret e
plotesuar gjate vitit te kaluar, dhe drejtimet kryesore te punes ne vijim.

Ne fillim, Kryetari i FSASH-it, zoti Xhafer Dobrushi, foli mbi punen qe po
bejne dy sindikatat tona te arsimit ne nivel kombetar dhe ne 6 rrethet e
perzgjedhura per uljen e numrit te nxenesve qe braktisin shkollen dhe per
eliminimin e punes se femijeve. Ai vleresoi punen e mbi 1 500 mesueseve te
cilet jane te angazhuar drejtperdrejt ne aktivitetet dhe punen konkrete, duke
kthyer ne shkolle ose nxjerre nga rreziku i braktisjes se shkolles me shume
se2 400 nxenes, gje qe eshte nje shembull per te gjithe masen e gjere te
mesuesve ne keto rrethe, por edhe ne shkalle vendi.

Duke folur ne emer te grupit te punes te shkolles se Valiasit, mesuesja
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ekonomike, nuk mungojne edhe aresyet qe lidhen me mentalitetin e prinderve,
me te cilet ne jemi duke punuar me forma nga me te ndryshmet, duke
organizuar grupe me mesues e nxenes, e sidomos me nxenese vajza, te cila
marrin persiper pergjegjesine perpara prinderve te ketyre vajzave per t’u
kujdesur e shoqeruar ato gjate kohes qe jane ne shkolle.

Drejtuesit e shkollave vleresuan angazhimin e sindikatave ne punen per
shmangien e largimeve nga shkolla dhe premtuan bashkepunim te
drejtperdrejte, duke punar se bashku ne kete front te rendesishem te
permiresimit te situates ne keto shkolla, duke u bere nje shembull i mire edhe
per shkollat e tjera te zones e me gjere.

Me nderhyrjet dhe sqarimet e veta, drejtuesit kryesore te FSASH e
SPASH, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, kontribuan drejtperdrejt ne rritjen
e efektivitetit te ketij seminari dhe percaktimin e detyrave konkrete per te
ardhmen.

Domosdoshmeria e perfshirjes se sa me shume mesuesve ne punen
parandaluese, duke u marre konkretisht dhe ne menyre individuale me nxenesit
ne rrezik per ta braktisur ate, ishte konkluzioni kryesor qe doli nga ky seminar.

shoket e klases” etj, por, mbas insistimit te bashkemoshatareve dhe mesuesit
kujdestar, mamaja e djalit tregoi te verteten per gjendjen e familjes dhe aresyet
ekonomike qe nuk e lejonin te dergonin djalin ne shkolle. E vetmja zgjidhje
eshte grumbullimi i disa kontributeve per kete familje, gje qe nxenesit jane
duke e bere, me qellim qe shoku i klases te kthehet ne shkolle.

Ne emer te grupit te punes dhe mesuesve te shkolles Bulqesh foli zoti
Kujtim Daka, i cili theksoi se mesues e nxenes te kesaj shkolle jane duke
punuar me rreth 56 nxenes, prej te cileve 34 vajza, te cilet kane braktisur
shkollen. Ai permendi shkaqet kryesore te kesaj situate, duke vene ne plan
te pare ato ekonomike, por duke mos perjashtuar edhe ato qe kane te bejne
me mentalitetin, sidomos kur eshte rasti i vajzave te klasave te larta, ose
pamundesia per te perballuar kerkesat e shkolles per unifomen, sic eshte
rasti i nxenesit Ardian Hoxha, per te cilin shoket e klases, nepermjet
kontributeve modeste, ndihmuan konkretisht, duke e larguar nga puna ne
rruge dhe duke e kthyer ne shkolle. Rezultatet e kesaj pune jane te dukeshme
dhe ato maten me numrin e nxenesve te kthyer ne shkolle, te cilet vetem

gjate ketyre diteve te para te shkolles, jane kater te tille.
Drejtuesi i grupit te punes te shkolles Zallmner, mesuesi Ilir Taga, evidentoi

situaten ne shkollen e vete dhe punen qe eshte bere e po behet per uljen e
numrit te nxenesve qe braktisin shkollen, duke theksuar se jane 38 te tille ne
kete shkolle, prej te cileve 21 jane vajza. Ai theksoi se, krahas shkaqeve
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ne kete sistem bashkepunimi.
Situata aktuale ne shkollat perkatese te dy retheve, por edhe me gjere,

roli i sindikatave, mesuesve, nxenesve e prinderve ne keto shkolla e rrethe
ne lidhje me shmangien e braktisjes se shkolles, ishin ceshtjet kryesore qe u
bene objekt dikutimi ne kete seminar.

Diskutimet u bazuan tek rezultatet konkrete e reale qe dolen nga pyetesoret
e plotesuar kohe me pare nga mesuesit pjesemarres ne seminar, te cilet
nderkohe kane bere nje pune individuale me nxenesit e identifikuar. Mesuesit,
nxenesit dhe prinderit folen per punen e vete e te kolegeve te tyre ne teresi,
por ne te njejten kohe, ata sollen raste konkrete qe kane rezultuar me kthimin
e nxenesve ne shkolle, ose daljen e tyre nga rreziku i braktisjes se shkolles.

Keshtu,  Ariana Plaku nga shkolla e Roskovecit, solli ne seminar pervojen
e mesuesve te kesaj shkolle per kthimin ne shkolle te 5 nxenesve qe e kishin
braktisur ate, nderkohe qe puna eshte duke vazhduar edhe me 5 nxenes te
tjere, kryesisht nga klasat e nenta, te cilet e konsiderojne veten te rritur
tashme dhe rrezikojne ta braktisin shkollen.

Po keshtu mesuesi Festim Meta, nga shkolla e Zhupanit, informoi me
hollesi mbi punen qe kane bere mesuesit dhe nxenesit e kesaj shkolle, ne
bashkepunim me prinderit, duke u perqendruar sidomos tek ata nxenes qe
nuk ishin rregjistruar per kete vit shkollor, si edhe ata qe ishin rregjistruar
formalisht, por nuk vinin ne shkolle, duke i kthyer  ata ne shkolle.

Pothuajse te njejtat metoda te punes konkrete me nexenes te vecante
raportuan edhe mesuesit Arqile Bitri nga shkolla e Levanit, mesuesja Marjeta
Tafa nga shkolla Mbrostar Ura, mesuesja Majlinda Spahiu nga shkolla “Qemal
Mici” ne Durres, mesuesi Fuat Zerdelia nga shkolla “Demokracia”, mesuesi
Nevruz Cismja nga shkolla “Bajram Curri 2”, ku me shume se 30 mesues te
ketyre shkollave jane duke punuar individualisht me me shume se 65 nxenes,
duke bere te mundur kthimin ne shkolle te me shume se 32 prej tyre.

Ishte nje pervoje shume e mire organizimi i ketij seminari me pjesemarrjen
e perbashket te perfaqesuesve te shkollave te Fierit, ku tashme ekziston nje
pervoje shume e mire qe prej me shume se 4-5 vjetesh ne punen individuale
me nxenesit qe kane braktisur shkollen ose qe jane ne rrezik per ta braktisur
ate, si dhe te atyre te 5 shkollave te rrethit te Durresit, ku ka kohe tashme qe
ka filluar nje pune e mire dhe e organizuar ne kete drejtim. Njohja e pervojes
se deritanishme dhe shkembimi i mendimeve per pasurimin e metejshme te
saj, ishte nje vlere shume e rendesishme  e ketij seminari, gje qe do te kete
nje ndikim te drejtperdrejte ne punen e te gjithe pjesemarresve gjate ketij viti
shkollor e ne vazhdim.

Pjesemarrja ne seminar e drejtuesve te shkollave dhe perfaqesuesve te

Seminar mbi bashkepunimin e mesuesve me nxenesit
dhe prinderit  per eliminimin e punes se femijeve

Nga seminari me pjesemarrjen e prinderve e nxenesve
te rretheve Durres e Fier

Nje seminar i rendesishem u organizua ne Durres, me pjesemarrjen e 30
mesuesve, nxenesve e prinderve, kryesisht nga shkollat pilot te rretheve
Durres e Fier, ne vijim te aktiviteteve per zbatimin e Projektit me sindikatat
holandeze FNV/AOb. Perfaqesues nga drejtorite arsimore te ketyre rretheve
dhe nga drejtorite e shkollave pilot, si edhe kryetaret e dy sindikatave te
arsimit, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, moren pjese, gjithashtu, ne seminar.

Tre ishin prezantimet kryesore gjate ketij seminari:
- Kryetari i FSASH-it, Z. Xhafer Dobrushi, beri nje prezantim konkret

mbi bashkepunimin midis mesuesve, nxenesve e prinderve, si nje parakusht
per rezultate konkrete ne punen e perbashket, me synim uljen e numrit te
nxenesve qe braktisin shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve.

- Kryetari i Konfederates se Prinderve te Shqiperise, Z. Zenel Sina, beri
nje prezantim interesant mbi rolin e prinderve dhe bashkepunimin e tyre me
mesuesit e nxenesit dhe organet e tyre respektive ne shkolla.

- Perfaqesuesi i Drejtorise Arsimore Rajonale te Fierit, Z. Mihal Krimce,
foli mbi rolin e vecante te administratave te shkollave dhe drejtorive arsimore
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Pune konkrete per uljen e numrit te nxenesve qe
braktisin shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve

Nga seminari per eliminimin e punes se femijeve
ne rrethin e Durresit

Per tre dite me radhe, ne qytetin e Durresit, dy sindikatat e arsimit, FSASH
e SPASH, ne bashkepunim me DAR Durres, ne kuadrin e aktiviteteve te
programit qe ato kane me sindikatat holandeze FNV/AOb, organizuan
Seminarin mbi angazhimin e  sindikatave te arsimit e te mesuesve te ketij
rrethi per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve.

Seminari u zhvillua ne disa seanca te larmishme dhe ishte nje gershetim i
spjegimeve teorike mbi standardet nderkombetare e legjislacionin shqiptar
per mbrojtjen e femijeve dhe eliminimin e punes se tyre, me analizen e punes
konkrete qe po behet ne kete rreth e vecanerisht ne pese shkollat pilot, (“14
Nentori”, “Demokracia”, “Qemal Mici”, “Isuf Ferra” dhe “Bajram Curri,
Nr. 2” ), ku qe prej disa muajesh po punohet konkretisht per uljen e numrit te
nxenesve qe braktisin shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve.

Ne seminar moren pjese 30 pjesemarres, mesues kryesisht nga shkollat
pilot, por edhe anetare te Grupit te Punes ne nivel rrethi, si edhe drejtues te
ketyre shkollave, drejtuesit e seksioneve sindikale te FSASH e SPASH per
rrethin e Durresit, Bashkim Shyle e Alfred Doraci, etj.  Moren pjese gjithashtu,
ekspertet holandeze, perfaqesues te sindikates se arsimit te Holandes, AOb,
Martin Kircz e Mohammed Mdaghri, si edhe kryetaret e sindikatave qendrore
te arsimit, FSASH e SPASH, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja.

Ne diten e pare, Pergjegjesja e Sektorit te Trajnimit, prane Institutit te
Kurrikules dhe Trajnimit, Albana Markja, trajtoi gjeresisht problemin e
domosdoshmerise se perfshirjes problemeve te braktisjes se shkolles dhe
eliminimit te punes se femijeve ne kurrikulen e shkolles e sidomos ne oret
ekstrakurrikulare, duke perdorur ne menyre sa me profesionale Modulet e
paktes SCREAM dhe Manualin mbi Arsimin Jo Formal, te cilat ajo i zbertheu
ne menyre te plote e te kuptueshme per te gjithe pjesemarresit ne seminar.

Ne vijim, lektorja e sindikatave te arsimit, Fatbardha Keço, trajtoi gjeresisht
konceptin mbi punen e femijeve, si edhe standardet nderkombetare dhe
legjislacionin shqiptar mbi mbrojtjen e femijeve dhe parandalimin e punes se tyre.

Te dyja seancat u organizuan ne menyre interaktive me pjesemarrjen

drejtorive arsimore ishte, gjithashtu, me shume vlera per te siguruar nje
bashkepunim efektiv ne organizimin e kesaj pune ne te ardhmen. Duke folur
ne seminar drejtuesit e te dy sindikatave, FSASH e SPASH, Xhafer Dobrushi
e Bajram Kruja, e vune theksin, jo vetem te puna e mesuesve, por sidomos
tek aktivizimi me i mire i vete nxenesve dhe perfshirja e sa me shume prinderve
dhe perfaqesuesve te tjere te komunitetit, si parakusht shume i rendesishem
per te patur rezultate konkrete ne kete pune.

Si rrjedhoje, pas diskutimeve konstruktive ne kete seminar disa nga
konkluzionet kryesore ishin:

- Riorganizimi i grupeve te nxenesve e prinderve dhe organeve te tyre
perfaqesuese ne shkolle, si Qeveria e Nxenesve dhe Komiteti i Prinderve,
vecanerisht ne shkollat pilot te ketyre rretheve, por edhe me gjere, me synim
rritjen e numrit te mesueve e nxenesve te angazhuar ne kete pune,

- Forcimi i bashkepunimit me drejtuesit dhe administratat e shkollave,
sidomos ne drejtim te rritjes se rolit te mesuesve kujdestare dhe angazhimit
te sa me shume mesuesve ne punen konkrete monitoruese me nxenssit e
klasave ku japin mesim e me gjere,

- Zgjerimi i kontakteve te mesuesve me prinderit dhe forcimi i bashkepunimit

me perfaqesuesit e pushtetit vendor, me qellim identifikimin e problemeve
sociale ekonomike dhe marrjen e mesave te mundeshme per t’i ndihmuar
ata qe te gjithe t’i dergojne femijet ne shkolle.

Pjesemarresit ne seminar nga te dy rrethet e konsideruan seminarin shume
te vlefshem per punen e tyre dhe vleresuan menyren e organizimit te tij, me
pjesemmarjen e shume aktoreve nga dy rrethe te ndryshme, duke premtuar
se do te shumefishojne perpjekjet per te realizuar objektivat e percaktuara
per kete vit shkollor e ne vijim.
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edhe nga zonja Afredita Leska, mamaja e tre vajzave qe vazhdojne klasa te
ndryshme ne kete shkolle.

Kjo seance ne shkolle ishte shume interesante edhe per aresye te
pjesemarrjes ne diskutime te nxenesve qe ishin kthyer ne shkolle, sic ishte rasti
i nxeneses Rajmonda Celiku, e cila shpjegoi punen qe ka bere sidomos mesuesi
kujdestar, Selman Hoxha, me prinderit e saj dhe foli per atmosferen e ngrohte
qe ajo gjen tani ne klase. Emocionante ishin edhe nderhyrjet e disa nxeneseve
te tjera qe paraqiten punet e tyre ne lidhje me kete teme dhe kenduan kenge e
recituan vjersha me kete tematike.

Perfaqesuesit e sindikates e arsimit te Holandes, Marten Kircz e Mohammed
Mdaghri, vleresuan punen e bere nga mesuesit dhe administrata e kesaj shkolle
dhe sollen shembuj inkurajues nga puna e mesuesve ne Holande.

Seanca e mbasdrekes e dites se dyte u organizua ne formen e nje Tryeze
ne nje nga sallat e Pallatit te Kultures “Aleksander Moisiu”, me pjesemarrjen
edhe te drejtorit te Drejtorise Arsimore Rajonale, Z. Vasilla Papaj, si edhe te
perfaqesuesve nga Bashkia e Durresit dhe nga organizata te tjera. Ne kete
seance, ne emer te dy seksioneve sindikale te SPASH e FSASH, foli kryetari
i FSASH-it per Durresin, Bashkim Shyle, i cili vuri ne dukje se ne kuadrin e
ketij Projekti eshte duke u bere nje pune e organizuar sidomos ne pese shkollat
e perzgjedhura, ku me shume se 30 mesues jane duke bere nje pune konkrete
e te diferencuar me me shume se 125 nxenes, ndersa ne shkalle rrethi ky
numer eshte akoma me i madh.

Si rezultat i kesaj pune, mbi 35 nxenes jane kthyer ne shkolle ose kane dale
nga rreziku i braktisjes se shkolles dhe po e vijojne normalisht ate, nderkohe qe
kjo pune vazhdon edhe me nxensit e tjere te perzgjedhur per te punar
individualisht ne kuadrin e ketij Projekti. Ne vijim, ai evidentoi disa nga format
me rezultative te punes, duke e vene theksin tek bashkepunimi me nxenes e
prinder, por edhe me aktoret e tjere ne shkolle e jashte saj, ne komunitet.

Drejtori i Drejtorise Arsimor Rajonale, Vasillaq Papaj, vleresoi punen e bere
nga ana e sindikatave e mesuesve dhe shprehu angazhimin e DAR Durres
per ta mbeshteur  iniciativen dhe punen e sindikatave, duke dhene secili subjekt
kontributin e vete ne sektorin perkates. Ne vijim, ai e vuri theksin tek
domosdoshmeria e bashkepunimit edhe me aktore tjere te rendesishem si
pushteti lokale, organet e policise dhe shoqatat e ndryshme qe jane te angazhuara
ne kete fushe, nderkohe qe kerkoi me shume angazhim nga sindikatat edhe
per probleme te tjera te shkolles, sic eshte krijimi dhe ruajtja e nje infrastrukture
e mjedisi terheqes per nxenesit ne shkolle etj.

Diskutime te shumta u bene ne lidhje me nderhyrjen e perfaqesueses se
Bashkise, zonjes Ana Dovana, ndaj te ciles u kerkua me shume vemendje nga

direkte te mesuesve ne diskutime e ne veprime per konkretizimin e situatave
dhe percaktimin e planit te veprimeve.

Drejtuesit e FSASH e SPASH, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja,
informuan pjesemarresit ne seminar mbi punen qe po bejne te dyja sindikatat
ne rrethet e perzgjedhura e ne nivel kombetar per uljen e numrit te nxenesve
qe braktisin shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve, duke e vene theksin
tek njohja dhe pergjithesimi i pervojes se mire te disa rretheve edhe ne Durres
e ne shume rrethe te tjera.

Ne diten e dyte, seanca e mengjesit, u organizua ne ambientet e shkolles
“14 Nentori”, ku moren pjese edhe drejtues te kesaj shkolle, mesues,
perfaqesues te nxenesve e prinderve.

Ne fillim Drejtori i Shkolles, Murat Basha, beri nje prezantim te pergjithshem
mbi shkollen, numrin e nxnesve e te stafit pedagogjik, rezultatave e problemeve
etj. Ne vijim drejtuesja e grupit te punes te mesuesve te kesaj shkolle, zv/
drejtoresha, Lindita Kiri, foli mbi punen e drejtorise se shkolles dhe stafit
pedagogjik per uljen e numrit te nxenesve qe braktisin shkollen dhe eliminimin
e punes se femijeve, duke u ndjekur nga perfaqesuesja e sindikatave te
shkolles, Diana Gjika, e cila foli mbi punen konkrete qe kane bere e po bejne
mesuesit e kesaj shkolle me mbi 20 nxenes qe kane braktisur ose jane ne
rrezik per ta braktisur shkollen, gje qe ka sjelle si rezultat kthimin ne shkolle
te 5 prej tyre dhe uljen e ndjeshme te mungesave ne shkolle, gje qe eshte nje
treguesi qarte i parandalimit te largimeve nga shkolla.

Duke e marre fjalen ne kete seance, perfaqesuesja e Bordit te Prinderve,
Hasime Myftaraj, dhe Presidentja e Qeverise se Nxenesve, Amela Kashari,
theksuan bashkepunimin rezultativ te ketyre organeve me drejtorine e shkolles
dhe mesuesit e kesaj shkolle, si nje faktor i rendesishme per mbarevajtjen e
punes, mbajtjen e nxenesve ne shkolle dhe arritjen e rezultatve te mira ne
mesime.

Puna e bere nga mesuesit dhe organizmat e tjera te kesaj shkolle u vleresua
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Eliminimi i punes se femijeve kerkon angazhimin
e sindikatave dhe aktoreve te tjere qe kane lidhje

me problemin

Tryeze e organizuar nga FSASH e SPASH mbi eliminimin
e punes se femijeve

Sipas programit, ne zbatim te projektit me FNV/AOb, dy sindikatat tona
te arsimit, FSASH e SPASH, organizuan ne Tirane, Tryezen e Rrumbullakte,
mbi angazhimin e sindikatave dhe te aktoreve te tjere per parandalimin dhe
eliminimin e punes se femijeve.

Mbi 45 perfaqesues te sindikatave te arsimit, sindikatave te degeve te
tjera ne perberje te KSSH e BSPSH, ILO-IPEC, Inspektoriatit Shteteror te
Punes dhe Njesise per Eliminimin e Punes se Femijeve qe vepron prane
Ministrise se Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, moren
pjese gjate dy diteve te Tryezes, ku u be bilanci i punes se deritanishme dhe
u diskutuan probleme te rendesishme qe lidhen me angazhimin e secilit prej
ketyre subjekteve ne luften kunder punes se femijeve.

NeTryeze moren pjese, gjithashtu, Kryetari i FSASH-it, Xhafer Dobrushi,
Zv/Kryetari i SPASH-it, Defrim Spahiu, Drejtori i Mardhenieve te Punes
prane Ministrise se Punes, Bujar Cani dhe perfaqesuesi i sindikates holandeze
te arsimit, Marten Kircz.

Ne Fjalen Hyrese te Tryezes, zoti Xhafer Dobrushi theksoi:
Prej me shume se 6-7 vjetesh, parandalimi dhe eliminimi i punes se femijeve

perben nje nga drejtimet kryesore te punes se FSASH e SPASH. Sidomos
ne kuadrin e zbatimit te projektit te fundit dyvjecar me FNV/AOb, prioriteti
i veprimtarise se sindikatave tona te arsimit ne drejtim te parandalimit dhe
eleminimit te punes se femijeve eshte bere me i theksuar dhe me rezultativ.

Gjate kesaj periudhe per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve,
FSASH e SPASH u perqendruam ne pese rrethe:Tirane, Fier, Korce, Durres
dhe Elbasan.

Ne keto rrethe jane te punesuar rreth 10 000 mesues ose rreth 33 perqind
e mesuesve te arsimit parauniversitar ne shkalle vendi, dhe mesojne mbi 120
000 nxenes te arsimit te detyruar. Nga keta nxenes braktisin cdo vit shkollen
rreth 1800 prej tyre, ose rreth 40 perqind e numrit te nxenesve braktises ne

ana e Bashkise, per familjet ne varferi te skajshme, per te pare mundesine
punesimit te prinderve ose per te gjetur menyra ndihme per femijet e ketyre
familjeve qe jo rralle braktisin shkollen edhe per faktin se nuk perballojne dote
blerjen e materialeve shkollore ose te veshjeve te pranueshme, si
bashkemoshataret e tjere ne klasa e shkolla.

Seancat e se shtunes ishin diskutime konkrete te pjesemarresve ne seminar
mbi punen e bere dhe gjendjen ne secilen prej shkollave te perzgjedhura, mbi
pervojen e fituar dhe problemet me te cilat ata jane ndeshur gjate kesaj periudhe.
Drejtuesit e grupeve sipas shkollave e mesues pjesemarres, si Majlinda Spahiu,
Vasil Nisi, Nevrez Cizmja, Fuat Zerdelia, Zabit Rexhepi etj, u perqendruan
sidomos tek puna e vecante me nxenesit qe jane ne rrezik per ta braktisur
shkollen, edhe per shkak te mentalitetit te prinderve, vecanerisht kur eshte
fjala per te vazhduar klasat e larta te shkolles 9-vjecare dhe, aq me teper,
shkollen e mesme.

Ne vijim, Kordinatori i Projekteve qe sindikata holandeze AOb eshte duke
zbatuar ne Marok, Mohammed Mdaghri, beri nje prezantim shume interesant
e te vlefshem mbi punen qe bene Sindikata e Arsimit e Marokut per ulejn e
numrit te nxensve qe braktisin shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve,
duke evidentuar sidomos punen e mesuesve, bashkepunimin e tyre me
administratat e shkollave dhe me Ministrine e Arsimit, si edhe me prinderit e
komunitetin ne zonat perkatese, ku ato jane te angazhuara.

Kolegu Marten Kircz, vleresoi punen e bere nga sindikatat dhe mesuesit e
rrethit te Durresit dhe kerkoi vazhdimin e kesaj pune me te njejtin intensitet,
duke e vene theksin sidomos tek sistemi i monitorimit dhe puna individuale me
secilin prej nxenesve ne rrezik per te braktisur shkollen ose ata qe jane te
angazhuar ne pune.

Ne fund te seminarit, pas nderhyrjeve dhe konkluzioneve te drejtuesve te
FSASH e SPASH, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, u paraqiten propozimet
per programin e veprimit, i cili do te perpunohet me tej dhe do te ndiqet per
zbatim nga seksionet sindikale te FSASH e SPASH te rrethit te Durresit.



54 55

Rreth 1 600 mesues ne shkalle vendi, prej te cileve vetem ne shkollat pilot
jane 570 mesues, jane te angazhuar ne punen per uljen e numrit te nxenesve
qe braktisin shkollen dhe per terheqjen e tyre ne shkolle, kryesisht ne shkollat
pilot.

Rreth 120 mesues jane te aktivizuar ne grupet e punes dhe me shume se
350 te tjere jane te angazhuar ne keto shkolla, ne mbeshtetje te tyre, sidomos
ne punen individuale dhe ne aktivitetet qe jane organizuar ne keto shkolla.

Me shume se 2 400 nexenes, prej te cileve rreth 1 255 vetem ne shkollat
pilot, jane subjekt i punes individuale te ketyre mesuesve per mbajtjen e tyre
ne shkolle ose kthimin e asaj pjese qe e kane braktisur tashme shkollen.

E gjithe kjo pune eshte shoqeruar me disa rezultate te rendesishme, ne
nivel kombetar, nder te cilat mund te permendim:

Me shume se 462 nxenes, vetem nga shkollat pilot, jane kthyer ne shkolle,
prej te cileve me shume jane nga shkollat e Durresit, Tiranes, Fierit,  Korces
dhe Elbasanit.

Mbi 1 800 nxenes, prej te cileve 568 ne shkollat pilot, llogariten te jene tani
jasht rrezikut te braktisjes se shkolles, si rezultat i kesaj pune te vecante te
bere nga keta mesues.

Rreth 17 perqind eshte ulur numri i nxenesve qe braktisinin shkollen ose
ishin ne rrezik per ta braktisur ate, qe llogaritet te jene rreth 6 400 nxenes ne
nivel kombetar.

Sidomos mesuesit e shkollave “Naim Frasheri” e “Asdreni” ne Korce,
Levan e Roskovec ne Fier, Bathore e Kamez ne Tirane, Ptoleme Xhuvani e
De Rada ne Elbasan, 14 Nentori, “Qemal Mici” e “Demokracia” ne Durres,
kane bere nje pune konkrete rezultative, duke kthyer ne shkolle nje numer te
konsiderueshem nxenesish qe kishin braktisur shkollen dhe duke mbajtur ne
shkolle disa nxenes te tjere qe kishin prirje per ta braktisur ate per shkak te
rezultateve te ulta ne mesime dhe veshtiresive ekonomike te familjeve te
tyre.

Drejtuesit e seksioneve e te grupeve te punes, te cilet moren pjese gjallerisht
edhe ne diskutime gjate kesaj Tryeze: Bukuroshe Shabani, Derall Tota, Albina
Pepo, Hektor Fejzulla, Lavdosh Llanaj, Shpetim Sino, Bashkim Shyle, Fredi
Doraci,

Dilaver Lena, Marie Frroku, Bjeshke Alia ne Bathore, Mersin Terpo,
Tafil Ibro, Arqile Bitri, Martha Xharo, Zhaneta Papa, Arjana Plaku, Festim
Meta, Maliq Shehaj etj, sollen pervojen e punes se vete, ngriten probleme
per nje pune me rezultative ne te ardhmen dhe bene thirrje per nje
bashkepunim me te mire edhe me aktore te tjere brenda dhe jashte shkolles.

shkalle vendi. Afer kesaj perqindjeje eshte edhe numri i nxenesve qe
frekuentojne me nderprerje, qe punojne ne rruge dhe perbejne rrezik per
braktisje.

Synimi kryesor ka qene dhe mbetet anagzhimi i sa me shume mesuesve,
nxenesve e prinderve qe merren me kete ceshtje, sidomos nepermjet aktivizimit
te grupeve te punes ne rreth 20 shkolla pilot, nderkohe qe sindikatat kane
organizuar aktivitete te shumta per kualifikimin e antereve te grupeve te
punes, te drejtuesve lokale, si edhe te vete nxenesve e prinderve, sidomos ne
rrethet Tirane, Fier, Durres dhe Korce.

Nder aktivitetet kryesore qe jane organizuar ne kete kuader mund te
permendim:

Takime te herepashereshme te grupeve te punes ne shkalle rrethi dhe ne
shkollat pilot, duke perdorur forma te ndryshme, si takime vecas ne shkolla,
duke perfshire edhe drejtuesit e shkollave dhe mesues te tjere, si edhe takime
te perbashketa ne nivel rrethi me pjesemarrjen e anetareve te grupeve ne
shkalle rrethi dhe atyre te shkollave, per te njohur arritjet dhe pervojen e
njeritjetrit, ku kane marre pjese me shume se 120 mesues nga 21 shkollat

pilot.
Kater seminare te organizuar me anetaret e grupeve te punes ne shkalle

rrethi e shkolle, ne secilin prej te kater rretheve, ku kane marre pjese mbi 95
drejtues lokale, anetare te grupeve te punes, mesues e sindikaliste.

Dy seminare edhe me pjesemarrjen e perfaqesuesve te nxenesve e te
prinderve, ne Tirane, me pjesemarrjen  edhe te Korces dhe ne Durres, me
pjesemarrjen edhe te Fierit, ku kane marre pjese mbi  20 mesues sindikaliste,
mbi 20 perfaqesues te nxenesve dhe mbi 15 perfaqesues te prinderve.
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tone. Ne vijim, perfaqesuesja e Inspektoriatit Shteteror te Punes, Zj.Evis
Qaja, foli ne emer te ketij institucioni, ne lidhje me disa konkluzione qe kane
te bejne me angazhimet per kontrollin e sektorit informal dhe bashkerendimin
e forcave per te mos lejuar punesimin e te miturve nga punedhenes te
pandergjegjshem, qe shkelin ligjet dhe shfrytezojne femijet.

Perfaqesuesja e Njesise se Eliminimit te Punes se Femijeve qe vepron ne
kuadrin e Ministrise se Punes, Zj. Shkelqesa Manaj, foli mbi rolin e kesaj
Njesie dhe nevojen e kordinimit te veprimeve me aktoret e tjere e sidomos
me sindikatat, per monitorimin e punes se femijeve dhe eliminimin progresiv
te saj. Po keshtu, drejtuesit e sindikatave te ndertimit, Sherif Bulku e Riza
Bengasi, te Shendetesise, Minella Mano, te Bujqesise, Nebi Sulejmani e Liri
Shehu, te Tekstil-Artizanatit, Hajdar Kanani etj, folen per angazhimin e
sindikatave perkatese dhe kerkuan me shume nga institucionet e tjera
pjesemarrese, sidomos nga Inspektoriat Shteteror i Punes per kontrollin e
sektorit informal dhe marrjen e masave shtrenguese per mospunesimin e
femijeve, duke kerkuar penalizimin e atyre punedhenesve qe veprojne ne
kundesrshtim me legjislacionin ne fuqi.

Duke e marre fjalen ne kete seance, perfaqesuesi i sindikates holandeze
te arsimit, Aob, Marten Kircz, vleresoi angazhimin e sindikatave te degeve
te tjera dhe aktoreve te tjere per eliminimin e punes se femijeve, solli pervojen
holandeze ne kordinimin e veprimeve midis aktoreve te ndryshem ne kete
fushe dhe kerkoi aktivizimin me te mire te medias ne problemet qe lidhen me
eliminimin e punes se femijeve.

Nje konkluzion i rendesishem qe doli nga punimet e dites e dyte te Tryezes
ishte domosdoshmeria e bashkeveprimit e bashkepunimit me punedhenesit
dhe me aktoret e tjere, per ta bere efektiv frontin kunder punes se femijeve,
perfshire sindikatat e profesioneve te tjera, komunitetin e prinderve e
nxenesve, punedhenesit, organet shteterore ato te pushtetit vendor etj.

Ne Tryeze u paraqit edhe nje draft propozimi per vazhdimin e kesaj pune
ne vijim, per nje periudhe 2-3 vjecare, gje qe do te diskutohet ne strukturat e
te dyja sindikatave ne qender e ne rrethe dhe do te behet objekt diskutimi
edhe ne Konferencen qe pritet te organizohet ne muajin maj te ketij viti.

Perfaqesuesi i sindikates e arsimit te Holandes, Marten Kircz, vleresoi
punen  e bere nga dy sindikatat tona te arsimit, nga mesuesit ne shkolla dhe
drejtuersit sindikaliste ne rrethe, nderkohe qe kerkoi nje angazhim te
metejshem, me synimin qe problemi i eliminimit te punes se femijeve dhe
mbajtjes se nxenesve ne shkolle te behet ceshtje te gjithe mesuesve, nxenesve,
prinderve dhe komunitetit, mbasi vetem keshtu rezultatet e projektit do te
jene te qendrueshme dhe do te vijne duke u thelluar e zgjeruar me tej.

Ne Tryeze u theksuan edhe disa veshtiresi qe hasen gjate punes per
realizimin e objektivave te caktuara ne kete drejtim, midis te cilave dhe
bashkeveprimi me punedhenesin ne nivel shkolle, DAR/ZA dhe ne nivel
Ministrie, i cili nuk eshte i vazhdueshem dhe nuk ka vleresimin qe meriton,
bashkepunimi i pamjaftueshem me organet e pushtetit vendor. Po keshtu,
shkollat ne pergjithesi, por edhe ato pilot ne vecanti, nuk kane arritur akoma
te vleresojne sakte ndikimin e cilesise se sherbimeve qe ofron shkolla, cilesine
e punes se cdo mesuesi, ne shkaqet qe ndikojne ne braktisje. Ne mjafte
shkolla vazhdon te mungoje baza materiale per disa lende si muzika, fiskultura,
artet, qe ndikojne fuqishem ne edukimin qytetar ne pergjithesi dhe ne terheqjen
ne shkolle te kategorise se nxenesve braktises vecanrisht. Ne shkolle ka
akoma pak veprimtari kulturore, edukative, sportive me nxenesit, gje qe tregon
nivelin e ulet te zhvillimit dhe mungesen e efektivitetit te oreve ekstra
kurrikulare.

Dita e dyte e Tryezes filloi me nje prezantim te Kordinatores Kombetare
te Zyres se ILO-IPEC ne Tirane, Zj. Etleva Vertopi, e cila u ndale gjeresisht
tek standardet nderkombetare te punes se femijeve dhe nenvizoi
domosdoshmerine e bashkepunimit me sindikatat dhe aktoret e tjere te
perfshire ne parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve ne vendin
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Ne vijim, kryetari i seksionit sindikal te FSASH peer rrethin e Korces,
mesues ne shkollen e Sheqerasit, Hektor Fejzulla, theksoi se gjate ketij viti
shkollor mesuesit e kesaj shkolle kane rikthyer ne shkolle 3 nxenes dhe jane
duke punar edhe me 3 te tjere, te cilet e kane braktisur ate, per shkak te
veshtiresive ekonomike te familjve te tyre, ndersa mesuesi i shkolles se Pojanit
Eduard Gjoni evidentoi punen konkrete qe jane duke bere mesuesit e kesaj
shkolle me disa nxenes ne rrezik per te braktisur shkollen, sidomos nga
komuniteti rom dhe egjiptian, te cilet paraqesin me shume veshtiresi edhe
per shkak te mentalitetit te prinderve e te afermve te tyre.

Kryetarja e seksionit sindikal te SPASH per Korcen, Albina Pepo, u
perqendrua sidomos tek nevoja e njohjes se pervojes se seciles prej shkollave
pjesemarrese, por edhe me gjere, si edhe tek bashkepunimi edhe me
administratat e shkollave, komunitetin dhe organizatat e tjera joqeveritare qe
merren me eliminimin e punes se femijeve ne rrethin e Korces.

Pothuajse te gjithe mesuesit qe e moren fjalen ne kete takim, kerkuan
insistimin e organeve qendrore te sindikatave te aresimit, FSASH e SPASH,
sidomos per motivimin e mesuesve qe bejne pune shtese dhe kane rezultate
te mira ne uljen e numrit te nxenesve qe braktisin shkollen dhe eliminimin e
punes se femijeve, per shtimin e numrit te punonjesve sociale, me synimin qe
cdo shkolle te kete punonjesin e vete social, si edhe per nje bashkepunim me
te mire me organet e pushtetit lokale dhe Drejtorine Arsimore, ne mbeshtetje
te ketij angazhimi.

Drejtuesit e FSASH e SPASH, qe moren pjese ne kete takim, vleresuan
punen e bere dhe rezultatet e arritura nga mesuesit pjesemarres, informuan
per perpjekjet qe kane bere e po bejne per angazhimin e Ministrise se Arsimit
dhe Ministrise se Punes per mbeshtetjen e ketij angazhimi te nje numri te
madhe mesuesish ne Korce e ne shume rrethe te tjera te vendit  dhe kerkuan
zgjerimin e metejshem te kesaj pune ne Korce, duke perfshire edhe mesues
te tjere nga keto shkolla, si edhe perfshirjen edhe te shkollave te tjera, sidomos
ne qytet, per te krijuar nje front me te gjere ne punen per uljen e numrit te
nxenesve qe braktisin shkollen dhe per eliminimin e punes se femijeve.

Angazhim rezultativ per mbajtjen e nxenesve
ne shkolle

Nga Takimi me anetaret e grupeve te punes te shkollave pilot ne
Korce

Nje Takim i rendesishem u zhvillua ne Korce, me pjesemarrjen e mesuesve,
anetare te grupeve te punes qe veprojne ne shkollat pilot te ketij rrethi:
“Asdreni”, “Naim Frasheri”, Sheqeras dhe Pojan.

Mesuesja e shkolles “Asdreni” Zhaneta Mlloja theksoi se puna konkrete
e mesuesve te kesaj shkolle ka cuar ne uljen e numrit te nxenesve qe kane
braktisur shkollen, duke permendur rastet e nxenesve Ergys Bleta, Monika
Hyseni, Klajdi Zace etj, te cilet u kthyen ne shkolle, pas nje pune konkrete te
mesuesve me ta e me prinderit e tyre. Ajo theksoi se akoma vazhdon te kete
probleme ne shkolle, para se gjithash per aresye te gjendjes ekonomike e
financiare te familjeve te disa nxenesve, te cilat nuk kane mundesi as te
blejne librat e materialet e tjera qe femijeve iu duhen per ne shkolle.

Drejtori i shkolles “Naim Frasheri”, Ylli Kreka, vuri ne dukje veshtiresite
me te cilat ndeshen mesuesit e kesaj shkolle, edhe per shkak te perberjes se
nxenesve, te cilet pothuajse te gjithe jane te komunitetit rom. Pervec
veshtiresive te shuma ekonomike, ne mjaft raste, pengese behet edhe
mentaliteti i disa prinderve, te cilet nuk i lejone femijet te vazhdojne shkollen,
sidomos ne rastin e vajzave, ndermjet te cilave nuk mungojne edhe rastet e
fejesave ose martesave qe ne moshen e shkolles. Ne keto kushte, puna e
mesueseve behet edhe me e veshtire dhe perqendrohet me teper ne kontaktet
me prinderit e nxenesve qe fillojne te mungojne, duke paralajmeruar largimin
e pritshem te tyre nga shkolla. Duke folur per kete ceshtje, ai theksoi se
puna parandaluese eshte shume e rendesishme, mbasi perndryshe, ne mund
te kthejme ne shkolle disa nxenes, por nderkohe mund te largohen shume te
tjere. Edhe mesuesja e kesaj shkolle, Klementina Cingo, pasi vuri ne dukje
veshtiresite qe hasen ne punen e diferencuar me nxenesit, theksoi nevojen e
nje pune te gjithaneshme jo vetem me nxenesit qe paraqesin prirje per t’u
larguar nga shkolla, per edhe per njohjen e prinderve e te afermeve te tyre,
te cilet mund te kene ndikime te drejtperdrejta per kthimin e tyre ne shkolle.
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bazë shkolle dhe trajnimi që iu bë sindikalistëve të zgjedhur hapi
prespektiva të qarta për atë që do të bëhej më tej. E rëndësishme ishte
faza e evidentimit në terren te nxënësve që kishin braktisur shkollën, te
atyre që punonin dhe kontigjentit që mund ta braktisin atë nga dita në
ditë. Shpërndarja e pyetësorëve tek mësuesit dhe plotësimi i tyre, duke
kontaktuar drejtpërdrejt me nxënësit, evidentoi të dhëna që na vendosnin
para detyrash më delikate. Para çdo grupi mësuesish, të intervistuarit
shpalosën vehten dhe problemet e vështira që shoqërojnë familjet e tyre.
Numri i nxënësve të evidentuar që në hapat e parë të punës ishte 104,
me të cilat do të punonin, jo vetëm mësuesit e trajnuar, por edhe të tjerë,
duke e zgjeruar kështu pjesmarrjen me elemente të rinj të grupeve të
ndryshme shoqërore; shkollë-familje-komunitet.

Punë konkrete u bë në shkollat Sheqeras dhe Pojan, ndaj me mirënjohje
falenderojmë mësuesit sindikalistë e të palodhur: Liljana Hysolli, Drita
Lino, Servet Mustafa, Edmond Gjolli, Fatos Kello. 35 nxënës kishin
braktisur mësimin në këto shkolla dhe rreth 40 të tjerë ishin kontigjent
për ta braktisur atë. Shumë të tjerë, në emër të ndihmës që duhej t’u
jepnin familjeve, kryenin punë nga më të ndryshmet. Takimet më prindër,
bisedat me ta dhe aktorë të tjerë të interesuar, do të mundësonin një
klimë më të favorshme në punën e mësuesve drejtpërdrejt me nxënësit.
Rezultatet ishin të mira. Në një kohë jo fort të gjatë, u tërhoqën në bankat
e shkollës 15 nxënës dhe u shmang braktisja me 25 të tjerë.

Duket sikur puna jonë ka insistuar vetem në këto shkolla, duke lënë
pas dore shkollat e qytetit, por kjo nuk qëndron, pasi rezultatet e punës
edhe ne shkollat e tjera u panë shumë qartë në seminarin që u organizua
ne Korcë, në prani edhe të ekspertëve holandezë Marten Kircz dhe
Michael Kersten. Në seancën që u zhvillua në mjediset e shkollës
“Asdreni” me të gjithë aktorët e interesuar dhe pjestarët e familjeve të
nxënësve, si edhe shoqatës së romëve etj, u gershetuan diskutimet për
punën e bërë, rezultatet e arritura dhe detyrat për të ardhmen me
programin artistik të grupit të shkollës, që tregoi vlerësimin dhe
përgjegjshmërinë e seksioneve tona ndaj realizimit me sukses të këtij
aktiviteti. Vlen të përmendet puna e mirë e mesueseve sindikaliste si
Martha Xharo, Zhani Mlloja, Zhani Suljoti. 22 ishte numri i nxënësve që
kishin braktisur shkollën tek “Asdreni”. Me ta punuan 7 mësues, anëtarë
të dy sindikatave, të cilët duhen vlerësuar për faktin se nuk e patën të
lehtë të tërhiqnin ne shkolle 5 prej tyre, duke mos u tërhequr edhe nga
puna me të tjerët.

Ja se si shprehet një nxënëse e braktisur nga prindër të divorcuar dhe

Bashkëpunimi i frytshëm i seksioneve të SPASH
dhe FSASH në Korçë për shmangien e braktisjes
së shkollës dhe eliminimin e punës së fëmijëve

Fryma e bashkëpunimit ndërmjet SPASH and FSASH, sidomos në
kuadrin e zbatimit të projektit me sindikatat holandeze FNV/AOb, po
reflektohet edhe tek seksionet e tyre në rrethin e Korcës. Sindikatat
tona në bazë, kanë hyë tashmë në një fazë të re të rëndësishme, në
veprimtarine e tyre, e cila ka nevojë të kuptohet drejt prej mësuesve
sindikalistë dhe të mbështetet fuqishëm, sepse ajo po zgjeron sferën e
ndikimit të saj, jo vetëm për mbrojtjen sindikale, por edhe për politikat
arsimore të së ardhmes. Ky bashkëpunim po rrit kontaktet midis
sindikalistëve, jo vetëm brenda një shkolle, por edhe midis shkollave në
zona urbane e rurale, në shkallë rrethi e vendi. Bashkëpunimi i mirë i dy
sindikatave për trajnimet e organizuara nga qendra ka sjellë në duart e
sindikalistëve materiale me vlerë për punën me nxënësit në përgjithësi e
sidomos me ata të quajtur “të vështirë”, si edhe për atë që duhet bërë në
familjet dhe komunitetin, DAR e pushtetin vendor dhe qeverinë e
nxënësve.

Një punë të mirë kanë bërë dy sindikatat tona për realizimin me sukses
të objektivave të caktuara në kuadrin e projekteve që SPASH dhe FSASH
janë duke zbatuar në bashkëpunim me sindikatat holandeze FNV e AOb,
Organizatën Ndërkombëtare të Arsimit, EI, dhe partnerë të tjerë
ndërkombëtarë.

Aktivitete të larmishme dhe punë konkrete po organizojnë seksionet
tona, sidomos në katër shkollat e rrethit tonë: “Asdreni” e “Naim Frashëri”
në qytet dhe Pojan e Sheqeras në zonat rurale, për mbrojtjen e fëmijëve,
shmangien e braktisjes së shkollës dhe eliminimin e punës së fëmijëve.
Tendenca e braktisjes së shkollës dhe shfrytëzimi i krahut të lirë të punës
së fëmijëve nga prindër e biznese të pandershëm tashmë janë të
pranishme dhe përbëjnë shqetësim real për seksionet tona sindikale, puna
e të cilave rezulton të jetë frytdhënëse.

Ky angazhim në rrethin tonë ka shërbyer për ngritjen e grupeve mbi
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Periudha shtator-dhjetor 2008 për dy seksionet tona sindikale ishte periudhë
e rifreskimit të të dhënave, pasi mbyllja e vitit arsimor 2008 ia la vendin vitit
të ri shkollor. Po kështu para nesh dilte detyra e verifikimit të nxënësve që
qëndruan larg bankave të shkollës, sa të tjerë vazhdojnë të shfrytëzohen në
punë të vështira dhe sa të tjerë mund ta braktisin atë.

Tashmë kemi një traditë dhe një angazhim rezultativ, jo vetëm të mësuesve
të dy sindikatave, por edhe të nxënësve e të komunitetit, gjë që na jep siguri
për një punë rezultative edhe në të ardhmen.

Albina Pepo, SPASH
Hektor Fejzulla, FSASH

që jeton me gjyshen e saj, e cila kishte bërë një krijim që i dilte nga zemra
e me lot në sy recitoi:

Kam dalë në rrugë
dhe lyp thërrime
I kam dy prindër
por jam jetime
Të gjithë luajnë e qeshin
dhe mua më përqeshin
Kur unë shkoj të luaj me ta
më thërrasin veç fukara
Nëna më lindi dhe më la
në rrugë të vetme pa vëlla
I lutem zotit të më ndihmojë
ose të më cojë ku të dojë.

Shkolla “Naim Frashëri” është shkolla me shkallë braktisje dhe rrezik më
të lartë se gjithë të tjerat. Arsyet janë të shumta, sepse edhe kontigjenti i
nxënësve të saj i përket komunitetit egjiptian dhe rom. Në këtë shkollë
problemet e punës së fëmijëve dhe braktisja janë shumë të mëdha, ndaj puna
jonë mund të zgjidhë një pjesë të vogël të tyre. Këtu duhet të bashkëpunojmë
me mire me pushtetin vendor e atë qendror, me politikat e tyre të punësimit
apo karakterin social-ekonomik, ku vlen të përmendet për punë të mirë
sindikalistja Zhani Papa.

Me shumë efektivitet ishin edhe aktivitetet që u zhvilluan në zonën
minoritare Liqenas, në kuadin e një programi që SPASH dhe FSASH
zabatuan me mbështetjen e EI/NOT, ku u përfshinë më shumë se 40 nxënës
dhe 16 mësues të shkollave 9-vjeçare Liqenas e Goricë. Ky angazhim pati
efekt pozitiv, sepse trokiti dhe u bë pjesë e familjeve me probleme ekonomike
dhe u “kujtoi”prindërve se fëmijet duhen arsimuar dhe pse ana ekonomike
nuk i favorizon.

Në këto aktivitete u angazhuan shumë mekanizma si Komuna, drejtorite
e shkollave, DAR, mësues e prindër, qeverite e nxënësve, gjë që forcoi
besimin për rezultate të mira me permirësimin e marrdhënieve midis nxënësve
dhe mësuesve sindikalistë.

Ngritja e problemit nga stafi i mësuesve të dy sindikatave për tekstet, si
edhe për aktivitetet me shkollat përtej kufirit dhe komunitetin shqiptar, bënë
sensibilizimin e Ministrisë së Arsimit dhe DAR për zgjidhjen e tyre.
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femijeve u evidentua si fenonem ne fillimet e periudhes se veshtire te
tranzicionit dhe eshte shoqeruar me fenomene te tjera si papunesia, levizjet
e pakontrolluara te popullsise brenda dhe jashte vendit, prishja e struktures
se familjes, varferia, trafikimi dhe shfaqje te tjera te kriminalitetit, renia e
interesimit per shkollen dhe mosfrekuentimi i saj, etj.

Qeveria ne bashkepunim me organizatat nderkombetare, sindikatat dhe
shoqerine civile, kane programuar punen dhe po perpiqen qe te parandalojne
dhe minimizojne fenomenin, po synojme qe te sensibilizojme opinionin shoqeror
per demet dhe rreziqet qe sjell puna e femijeve. Ne kete kuader, gjate ketyre
viteve jane hartuar politika afatmesme dhe afatgjata per eliminimin e shkaqeve
qe ushqejne kete fenomen, mbeshtetur ne nje kuader ligjor konkret dhe
sidomos ne Konventat e ILO-s Nr. 138 dhe 182; eshte krijuar Komiteti
Kombetar per Eliminimin e Punes se Femijeve, eshte ngritur Inspektoriati
Shtetror i Punes, qe ka si funksion kryesor kontrollin e sektorit informal te
ekonomise ku perfshihet puna e femijeve.

Po keshtu, eshte hartuar dhe po aplikohet me sukses modeli i monitorimit
te punes se femijeve direkt ne baze, nepermjet mbeshtetjes financiare dhe
teknike te ILO/IPEC. Keto programe perfshije rreth 460 femije, 230 prej te
cileve kane dale nga rreziku i praktisjes se shkolles dhe 54 te tjere qe e kishin
braktisur shkollen jane kthyer dhe vazhdojne rregullisht arsimin e detyrueshem.
Ne 57 raste eshte mundesuar punesimi i prinderve ose pjesetareve te tjere
te familjes se femijeve qe me pare punonin ne rruge.

Vleresojme si shume frydhenese, perfundoj z. Barka bashkepunimin me
partneret sociale, vecanrisht marredheniet me te dy Sindikatat e Arsimit, te
cilat kane luajtur nje rol te pazevendesueshem ne angazhimin dhe aftesimin
e mesuesve per t’iu pergjigjur sfidave per parandalimin dhe eliminimin e
punes se femijeve.

Ministri i Arsimit dhe Shkences, Zoti Genc Pollo, duke pershendetur
te pranishmit ne kete takim theksoi:

Ata qe perdorin punen e femijeve shfrytezojne shtresen me delikate dhe
te ndjeshme te shoqerise, femijet, duke rrezikuar te ardhmen e gjithe
shoqerise. Kjo dukuri, e dhimbshme dhe shume e vjeter ka sot permasa te
frikshme. Per shume njerez, puna e  femijeve eshte e padukshme, ndersa ka
shume te tjere qe nuk duan ta shohin. Te sensibilizosh shoqerine per punen e
femijeve, do te thote t’ia besh te njohur kete plage te rende dhe ta shkundesh
nga indiferenca.

Sot, pas nje pune rreth 7-vjeçare te implementimit te Programit  “Mbi
Eliminimin e Punes se Femijeve ne Shqiperi”, si bashkepunim i Ministrise se
Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta me Programin

Veprimtari te shumta te FSASH dhe SPASH
ne Diten Boterore Kunder Punes se Femijeve

Ne kuadrin, 12 Qershorit, Dites Boterore Kunder Punes se Femijeve,
Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences te Shqiperise, FSASH, dhe
Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar, SPASH, sivjet, me mire se cdo vit
tjeter, qe nga viti 2002, kur Organizata Nderkombetare e Punes, ILO, ka
caktuar 12 Qershorin si Diten Boterore te Luftes Kunder Punes se Femijeve,
organizuan disa aktivitete, tema kryesore e te cilave ishte “Arsimimi, pergjigja
e duhur per eliminimin e punes se femijeve.”

Mbledhje e zgjeruar e Komitetit Drejtues Kombetar
per Eliminimin e Punes se Femijeve

Ne bashkepunim me Ministrine e Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve
te Barabarta, Ministrine e Arsimit dhe Shkences dhe Zyren e ILO-IPEC ne
Tirane, u organizua nje mbledhje e hapur e Komitetit Drejtues Kombetar per
Eliminimin e Punes se Femijeve, ku moren pjese, pervec anetareve te ketij
Komiteti dhe drejtuesve te sindikatave, sindikaliste, mesues, nxenes e prinder,
sidomos nga rrethet Tirane, Elbasan e Fier, ku FSASH e SPASH jane duke
punuar ne menyre te diferencuar per uljen e numrit te nxenesve qe braktisin
shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve.

Ministri i Punes Kosta Barka, Ministri i Arsimit Genc Pollo, Menaxherja
Kombetare e ILO-IPEC ne Tirane, Etleva Vertopi, drejtuesit e FSASH,
Xhafer Dobrushi dhe SPASH, Bajram Kruja, te pranishem ne kete mbledhje,
shprehen angazhimet e tyre dhe te institucioneve qe perfaqesojne ne lidhje
me parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve.

Ne fjalen e vete, Ministri i Punes, Zoti Kosta Barka theksoi:
Kujdesi per mbrojtjen e femijeve dhe te te drejtave te tyre perben nje

prioritet te programit te Qeverise shqiptare dhe te Ministrise se Punes,
Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta. Investimi per femijet eshte
investim per progresin dhe te ardhmen e shoqerise dhe te vendit.

Ne Shqiperi, vazhdoi me tej z. Barka, puna e femijeve perben nje ceshtje
shoqerore dhe shtetrore te ndjeshme dhe te mprehte. Shfrytezimi i punes se
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shkolles, ndertimi i dhjete konvikteve te reja per zonat  ne nevoje, nga te cilat
shtate konvikte jane financuar ne vitin 2008 dhe tre jane planifikuar per vitin
2009. Te ndergjegjshem qe nje numer i konsiderueshem i femijeve qe punojne
jane rome, MASH, me mbeshtetjen financiare te  UNICEF dhe “Save The
Children”, ne bashkepunim me “Qendren e Zhvillimeve Humane” (OJF)
dhe shoqatat rome, realizoi studimin “Situata arsimore e femijeve rome ne
Shqiperi” per mbledhjen e te dhenat statistikore per femijet rome brenda dhe
jashte arsimit parashkollor dhe arsimit te detyruar, evidentimin e situates se
arsimimit te romeve ne vendin tone, etj.

Tashme MASH, ne bashkepunim me Sindikatat dhe organizatat jo
qeveritare, bazuar ne rekomandimet e studimit, ka identifikuar zonat me te
ndjeshme ku duhet te nderhyhet dhe ka hartuar plane konkrete veprimi.

 Heshtjen e femijeve qe punojne, perfundoi Ministri Pollo, te gjithe duhet
ta lexojme si nje britme te dhimbshme qe kerkon ndihme, e cila kerkon qe ne
te angazhohemi me gjithcka qe kemi ne dore, per ta eleminuar si fenomen
dhe per te siguruar nje te ardhme me te mire, per gjithe femijet dhe mbare
shoqerine.

Menaxherja Kombetare e ILO-IPEC ne Tirane, Zj. Etleva Vertopi,
vuri ne dukje veprimtarine disavjecare te institucionit qe perfaqeson ne
bashkeveprimin dhe mbeshtetjen jo vetem financiare te aktoreve shtetrore e
shoqerore qe jane angazhuar per parandalimin dhe eliminimin e punes se
femijeve ne Shqiperi. Zj. Vertopi nenvizoi posacerisht bashkepunimin e ILO/
IPEC me Sindikatat e Arsimit per eliminimin e punes se femijeve dhe shprehi
gatishmerine e Zyres qe perfaqeson per ta vazhduar e thelluar me tej kete
bashkepunim, ne kuader te te gjithe Programit te bashkeveprimt me Qeverine
shqiptare dhe aktore te shoqerise civile.

Ne emer te dy sindikatave te arsimit, FSASH e SPASH, Sekretari i
Pergjithshem i FSASH, Stavri Liko, beri prezantimin mbi angazhimin e
ketyre sindikatave, punen e bere, rezultatet e arritura dhe synimet e tyre per
te kete vit e ne vijim, ku theksoi se mbi 1200 mesues kane punuar konkretisht
gjate ketyre tre kater viteve te fundit dhe jane duke vazhduar punen per
shmangien e braktisjes se shkolles dhe eliminimin e punes se femijeve, duke
rikthyer ne shkolle ose nxjerre jasht rrezikut te braktisjes se saj, mbi 2 400
nxenes, sidomos ne rrethet ku ato jane duke punuar ne kuadrin e zbatimit te
Projektit qe ato kane me sindikatat holandeze, FNV/AOb.

Ne vijim, ai evidentoi eksperiencen  e mesuesve te disa shkollave ne
zonen e Kamzes ne Tirane; Levan, Roskovec, Zhupan e Mbrostar Ura ne
Fier; “De Rada” e “Ptoleme Xhuvani” ne Elbasan; “28 Nentori”, “Naim

Nderkombetar per Eliminimin e Punes se Femijeve ILO/IPEC, jane bere
perpjekje te rendesishme per ta sjell kete problem prane vendimmarresve
dhe politikeberesve si dhe per te sensibilizuar mbare shoqerine per pasojat
tejet negative qe ka puna e femijeve. Nuk eshte bere gjithçka dhe mbetet
shume per te bere deri sa kjo dukuri te eliminohet teresisht.

Te gjithe e dime, vazhdoi z. Pollo, qe shkaqet e kesaj dukurie jane te
shumta dhe komplekse, dhe pikerisht per kete arsye, perqasja ndaj ketij
problemi duhet te jete e tille si ne planin ligjor, nepermjet zbatimit te konventave
nderkombetare, ashtu dhe nepermjet zhvillimit te programeve qe perfshijne
mobilizimin e te gjitha grupeve shoqerore.

Ne kuadrin e politikave te zhvillimit te arsimit, MASH po zbaton projektin
“Cilesi dhe Barazi ne Arsim” qe eshte nje nga prioritetet strategjike per vitet
2007-2010, pasi harmonizon objektivat e Qeverise per nje arsim cilesor e per
te gjithe me objektivat e strategjise kombetare te arsimit. Qe objektivat e
ketij projekti te arrihen per te gjithe nxenesit e sistemit tone arsimor, MASH
per here te pare  ka realizuar  studimin kombetar per “Shkaqet qe  favorizojne
analfabetizmin dhe masat qe duhen marre ne luften kunder kesaj dukurie”.
Bazuar ne rekomandimet e studimit eshte hartuar dhe plani i veprimit se
bashku me koston financiare qe mbart. Nder drejtimit kryesore te ketij plani
jane: Hartimi i nje plani te veçante trajnimi te mesuesve per punen me nxenesit
e margjinalizuar, bazuar ne problemet specifike qe ka gjithsecili, hartimi i nje
platforme per çdo DAR apo ZA qe ka femije jashte sistemit arsimor, per
terheqjen ne shkolle dhe realizimi i programeve mesimore suplementare,
hapja e shkollave me kohe te shkurtuar ne çdo njesi administrative vendore,
rikonceptimi i tyre dhe forcimi i kontrollit shteteror mbi to, sigurimi i transportit
per femijet me aftesi te kufizuara dhe per femijet e tjere te cilet banojne larg
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tregun e punes.
 Keto arritje jane fryt i bashkepunimit te ngushte me te gjithe partneret,

veçanerisht me Sindikatat e Arsimit, si ne nivel qendror edhe ne nivel lokal.
Dy sindikatat e arsimit, FSASH dhe SPASH, prej 5 vjetesh jane angazhuar
konkretisht ne trajnimin e me shume se 150 drejtuesve lokale e mesuesve,
per njohjen e standardeve nderkombetare per mbrojtjen e femijeve dhe
angazhimin e me shume se 1200 mesuesve ne punen individuale me nxenesit
qe kane braktisur shkollen ose ne rrezik per ta braktisur. Deri tani eshte
arritur te kthehen ne shkolle ose te nxirren nga rreziku i braktisjes se shkolles
me shume se 2400 nxenes.

Deri me sot, Programi i ILO-IPEC ne Shqiperi ka ndihmuar drejtperdrejte
850 femije, te cilet i jane larguar punes se rruges apo aktiviteteve te paligjshme.
Nepermjet Programit u eshte dhene mbeshtetje familjareve ne moshe pune,
duke iu ofruar mundesi punesimi dhe kualifikimi profesional. Femijeve u
eshte ofruar mesim ne klasa jo formale per te plotesuar boshlleqet si pasoje
e mosfrekuentimit te shkolles.

Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta dhe
Zyra e ILO/IPEC ne Shqiperi, sot ne Diten Nderkombetare Kunder Punes
se Femijeve, kane kenaqesine te prezantojne dy projekte te reja: “Programi
i integruar per eliminimin e punes dhe trafikimit te femijeve” dhe “Sistemi i
Monitorimit te Punes se Femijeve”. Zbatimi i projekteve do te shtrihet ne
Tirane, Elbasan, Berat, Korce dhe Shkoder, duke parashikuar qe te asistohen
rreth 650 femije te perfshire ne format me te keqija te punes. Grupi i targetuar
do te jene femijet qe punojne ne rruge, bujqesi, sherbime dhe ata te perfshire
ne trafikim ose/dhe aktivitete te paligjshme.

Per here te pare, ne bashkepunim me INSTAT, do te organizohet Studimi
i Punes se Femijeve ne Shqiperi, qe pritet te sjelle nje informacion te sakte
rreth permasave te fenomenit, shkaqeve qe e stimulojne dhe tendencat ne
sektoret kryesore te ekonomise. Rezultatet e ketij studimi do te sherbejne
per te hartuar politika dhe programe konkrete ne pershtatje me tendencat
dhe permasat e fenomenit.

Frasheri” e disa shkolla te tjera ne Korce, dhe e vuri theksin tek
domosdoshmeria e punes individuale me nxenes konkrete, perfshire edhe
prinderit e tyre, duke angazhuar ne kete pune edhe bashkemoshataret e
atyre nxenesve qe e kane braktisur shkollen ose jane ne rrezik per ta braktisur
ate.

 Evidentimi i praktikave te mira, synimet dhe objektivat e punes se
sindikatave te arsimit dhe perfshirja e sindikatave te degeve te tjera ne
angazhime konkrete per eliminimin e punes se femijeve, bashkepunimi me
aktoret e tjere qe veprojne ne nivel kombetar e lokal, ishin, gjithashtu, pjese
e prezantimit te paraqitur ne emer te FSASH e SPASH ne kete mbledhje.

Konkrete,  interesante dhe mbreselenese ishin diskutimet qe bene nxenesja
e shkolles se Bathores, Esmeralda Çala, mesuesja dhe drejtuesja sindikale
nga Elbasani Bukuroshe Shabani, mesuesi Arqile Bitri nga shkolla e Levanit
ne rrethin e Fierit, nxenesi nga  Elbasani, Dylaver Celiku, nena e ketij nxenesi
Albana Aliu, etj.

Perfaqesues te me shume se 15 kanaleve televizive ndoqen nga afer kete
mbledhje dhe moren pjese ne Konferencen per shtyp qe u organizua ne kete
kuader, duke transmetuar lajme dhe kronika me shume interes per opinionin
publik, ne lidhje me Diten Boterore  Kunder Punes se Femijeve.

Nder te tjera ne Deklaraten e perbashket per shtyp thuhet:
Qeveria shqiptare, shoqeria civile, sindikatat, partneret sociale, organizmat

nderkombetare po zgjerojne bashkepunimin per t’i thene ndal punes se
femijeve. Ne kushtet e Shqiperise, puna e femijeve perben nje teme te
ndjeshme dhe te mprehte jo vetem per Qeverine dhe qeverisjen, por per te
gjithe shoqerine, per te gjithe aktoret dhe operatoret e tjere te jetes ne vend.
Ne kuadrer te Programit Kombetar “Mbi Eleminimin e Punes se
Femijeve ne Shqiperi”, bashkepunim i Ministrise se Punes, Çeshtjeve
Sociale dhe Shanseve te Barabarta me Programin Nderkombetar per
Eleminimin e Punes se Femijeve, (ILO/IPEC), qe nga viti 2002 jane bere
analiza te fenomenit dhe jane hartuar e implementuar politika e programe
per t’iu pergjigjur ketyre realiteteve.

Nje aspekt i rendesishem i Programit Kombetar ka qene Projekti “Sistemi
i Monitorimit te Punes se Femijeve”, i pilotuar ne 3 rajone: Tirane, Korçe
dhe Berat, si nje bashkepunim i te gjithe aktoreve ne nivel lokal. Nepermjet
tij u trajtuan mbi 400 femije dhe u arrit qe 54 femije te terhiqen nga puna dhe
mbi 230 femije ne rrezik te mos braktisin shkollen dhe te mos perfundojne ne
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ne fund te muajit prill te ketij viti, duke terhequr edhe njehere vemendjen per
domosdoshmnerine e ndermarrjes se veprimeve konkrete nga sindikatat e
profesioneve te tjera, qofte edhe ne permasa te vogla fillimisht, por qe shenojne
nje moment te rendesishem angazhimi qe mund te zgjerohet ne vijim me
aktivitete me masive.

Kryetari i Federates Sindikale te Shendetesise, Z. Minella Mano, vleresoi
punen e sindikatave te arsimit dhe rolin mbeshtetes te tyre edhe per sindikatat
e tjera dhe pranoi se eshte e rendesishme qe secili te marre pergjegjesite e
veta per mbrojtjen e femijeve dhe mbajtejn e tyre ne shkolle.

Kryetari i Sindikates se Pavarur te Ndertimit, Sherif Bulku, vuri ne dukje
rolin e sindikatave te ndertimit per eliminimin e punes se femijeve ne kete
sektor, qe eshte shume i demshem per femijet, jo vetem se pengon arsimimin
e tyre, por edhe per faktin se eshte shume i rrezikshem edhe per shendetin e
tyre. Ai theksoi gjithashtu se sindikata qe ai drejton ka filluar tashme nje
fushate sensibilizimi kunder punes se femijeve ne kompanite e sektorit te
ndertimit, duke shperndare mbi 1 000 fletushka, nepermjet te cilave behet
thirrje per te mos lejuar femijet te punojne ne kete sektor.

Edhe drejtuesit e sindikatave te disa degeve te tjera si Qerim Ismeni, Liri
Shehu, Riza Bengasi, vleresuan angazhimin e sindikatave te arsimit dhe u
zotuan  per perfshirjen e ceshtjes se elminimit te punes se femijeve ne
axhenden e sindikatave qe ata drejtojne.

Pjesemnarresve ne takim iu shperndane materiale propagandistike ne lidhje
me Diten Boterore Kunder Punes se Femijeve dhe domosdoshmerine e
arsimimit te femijeve, si kusht i rendesishem per zhvillimin progresiv te
shoqerise.

Insistim per angazhimin e sindikatave te profesioneve
te tjera kunder punes se femijeve

Takim i organizuar ne Tirane me drejtues te sindikatave
te degeve e profesioneve te tjera

Ne kuadrin e 12 Qershorit, Dites Boterore Kunder Punes se Femijeve,
dy sindikatat tona te arsimit, FSASH e SPASH, organizuan ne Tirane nje
Takim me pjesemarrjen e drejtuesve te sindikatave te disa profesioneve, ne
perberje te Bashkimit te Sindikatve te Pavarura te Shqiperise, BSPSH, dhe
Konfederates se Sindikatave te Shqiperise, KSSH. Merrnin pjese, gjithashtu,
drejtuesit kryesore dhe perfaqesues te tjere nga organet qendrore dhe ato
lokale te FSASH e SPASH.

Ne emer te dy sindikatave te arsimit, Takimin e hapi, zoti Xhafer Dobrushi,
i cili i njohu pjesemarresit me qellimin dhe programin e tij, duke e vene theksin
tek zbatimi i detyrave qe kemi percaktuar se bashku per angazhimin e
sindikatave shqiptare kunder punes se femijeve.

Ne vijim, Sekretari i Pergjithshem i FSASH, Stavri Liko, foli  mbi Diten
Boterore Kunder Punes se Femijeve, duke vene ne dukje se Organizata
Nderkombetare e Punes, (ILO), e promovoi ate ne vitin 2002, si nje platforme
per te nxjerre ne pah shtrirjen boterore te punes se femijeve dhe per t’u
perqendruar ne veprime ne nivel boteror per eliminimin e saj. Çdo vit, kjo
Dite lidh qeverite, punedhenesit dhe organizatat e punonjesve, si dhe shoqerine
civile dhe te tjere, si shkolla dhe media, ne fushaten kunder punes se femijeve,
nepermjet mbrojtjes dhe solidaritetit.

Pasi evidentoi disa nga detyrat e drejtperdrejta qe kane qeverite, institucionet
arsimore dhe organizatat e shoqerise civile, ai permendi mbeshtetjen e
Federates Nderkombetare te Arsimit, EI dhe te Zyres se ILO-IPEC ne
Tirane dhe u ndale gjeresisht tek angazhimi i sindikatave, si nje faktor i
rendesishem per eliminimin e punes se femijeve, si edhe tek pervoja e
sindikatave te arsimit dhe rezultatet qe ato kane arritur ne kete drejtim.

Me tej, drejtuesit e FSASH e SPASH u ndalen hollesisht ne analizen e
punes se bere dhe te detyrave konkrete qe dalin ne zbatim te Marrveshjes
se Perbashket dhe Planit te Veprimit qe u miratuan ne Tryezen qe u organizua
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ne lidhje me informalitetin dhe beri disa propozime konkrete ne lidhje me
perpjekjet e perbashketa dhe veprimet e ndersjellta, qe kane te bejne, sidomos
me identifikimin e femijeve te moshes 14-18 vjec, qe punojne ne sektoret
perkates, mbi zbatimin e legjislacionit ekzistues dhe permiresimin e metejshem
te tij, duke perfshire gjithnje e me teper edhe partnere te tjere ne keto
perpjekje.

Ne vijim, ne emer te dy sindikatave te arsimit, Kryetari i FSASH-it, Z.
Xhafer Dobrushi, foli mbi angazhimin e mesuesve e sindikalisteve, sidomos
ne shtate rrethet e perzgjedhura, duke perfshire edhe disa sindikata te degeve
te tjera, mbeshtetur edhe nga sindikatat holandeze, FNV/ dhe AOb.

Diskutimet e perfaqesusesve te subjekteve te tjera pjesemarrese, (Etleva
Vertopi, ILO-IPEC, Kole Nikollaj, KSSH, Thoma Melo, ISHP, Nevruz Ahmeti,
MASH), u perqendruan ne angazhimin e organizmave respektive per
parandalimin dhe eliminimin progresiv te punes se femijeve, si edhe per
mundesite e zgjerimit te bashkepunimit midis gjithe aktoreve pjesemarres ne
kete Tyeze, ne te ardhmen.

Duke marre ne konsiderate rendesine e ketij bashkepunimi edhe ne nivel
lokal, nje nga konkluzionet e rendesishme te kesaj tryeze ishte angazhimi i
Inspektoriatit Shteteror te Punes dhe sindikatave te arsimit, per te organizuar
Tryeza te tilla diskutimesh edhe ne nivel qarqesh e rrethesh, me pjesemarrjene
aktoreve respektive lokale.

Me shume se 10 kanale televizive paten reporteret e tyre ne kete aktivitet,

Tryeze mbi bashkepunimin midis Inspektoriatit
Shteteror te Punes dhe Sindikatave per eliminimin

e punes se femijeve

Ne vijim te problemeve qe u ngriten dhe te kerkesave qe u bene nga
sindikatat ne Tryezen e organizuar nga FSASH e SPASH ne fund te muajit
shkurt te ketij viti per nje bashkepunim me efektiv midis Inspektoriatit Shteteror
te Punes dhe sindikatave, ne daten 27 mars u organizua ne ambientet e
Ministrise se Punes dhe Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, nje
Tryeze, me pjesemarrjen e perfaqesuesve nga Ministria e Punes e sidomos
nga Inspektoriati Shteteror i Punes dhe Drejtoria e Mardhnieve te Punes,
Ministria e Arsimit dhe Shkences, ILO-IPEC, sindikatat e arsimit, FSASH e
SPASH, si edhe sindikatat e disa degeve te tjera ne perberje te BSPSH dhe
KSSH, si ato te Tekstil Artizanatit, Ndertimit, Bujqesise, Industrise se Lehte,
Shendetesise etj.

Ne tryeze moren pjese dhe kontribuan , gjithashtu, Zv/Ministri i Punes,
Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Z. Kastriot Sulko, Drejtori i
Mardhenieve te Punes prane kesaj Ministrie, Z. Bujar Cani, Drejtori i
Inspektoriatit Shteteror te Punes, Z. Thoma Melo, perfaqesuesi i Ministrise
se Arsimit dhe Shkences, Z. Novruz Ahmeti, Menaxherja Kombetare e ILO-
IPEC ne Shqiperi, Zj. Etleva Vertopi, Kryetari i Konfederetaes se Sindikatave
te Shqiperise, Z. Kole Nikollaj, Kryetari i FSASH-it, Z. Xhafer Dobrushi,
Kryetari i SPASH-it, Z. Bajram Kruja etj.

Tryeza u hap nga kryetari i FSASH-it, Z. Xhafer Dobrushi. Ne vijim, Zv/
Ministri i Punes, Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Z. Kastriot
Sulko, beri nje paraqitje te punes dhe objektivave te kesaj Ministrie per
shmangien e informalitetit, evidentimin dhe shmangien e punes se femijeve,
duke u fokusuar tek permiresimi i legjislacionit dhe monitorimi i vazhdueshem,
sidomos ne sektoret ku informaliteti eshte me i pranishem.

Prezantimin kryesor mbi punen e bere, rezultatet e arritura dhe drejtimet
kryesore per forcimin e bashkepunimit midis Inspektoriatit Shteteror te Punes
dhe Sindikatave per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve, e mbajti
perfaqesuesja e Inspektoriatit Shteteror te Punes, Zj. Evis Qaja, e cila e vuri
theksin tek domosdoshmeria e evidentimit dhe informimit nga ana e sindikatave
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M A R R E V E S H J E
Mbi koordinimin e veprimeve midis sindikatave

dhe aktoreve te tjere per parandalimin dhe eliminimin
e punes se femijeve

Ne Tirane, sot me daten 25 prill 2008, ne titullaret dhe perfaqesuesit e
Institucioneve dhe Organizatave te interesuara dhe te angazhuara per
mbrojtjen e te drejtave te femijeve, te mbledhur ne nje Tryeze  Per angazhimin
e Sindikatave, organizatave te punedhenesve dhe aktoreve te tjere
per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve ne Shqiperi;
mbasi diskutuam per gjendjen dhe permasat shqetsuese te ketij fenomeni, te
ndergjegjshem per rendesine dhe ndikimin qe ka eliminimi i punes se femijeve
ne gjithe procesin e progresit shoqeror ne vend, te vetdijshem se perballimi
dhe crrenjosja e kesaj plage nga shoqeria nuk mund te arrihet kurre pa
punen dhe bashkeveprimin e shume aktoreve, e pame te arsyeshme dhe te
nevojshme qe te arrijme ne nje Marreveshje shoqerore, ne te cilen, secili
aktor vec e vec, sipas specifikave perkatese, merr persiper angazhime dhe
detyrime te caktuara, te cilat, te marra se bashku, krijojne nje front aktoresh
qe do te ndikoje fuqishem ne parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve.

Subjektet pjesemarrese ne Tryeze, hartues dhe zbatues te kesaj
Marreveshjeje, i konkretizuan kontributet dhe obligimet e tyre ne kete Front
te perbashket si vijon.

1.  Grupi i sindikatave ne perberje te KSSH e BSPSH: Federata e
Sindikatave te Arsimit dhe Shkences, Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar,
Federata Sindikale e Tekstil- Artizanatit, Sindikata e Pavarur e Industrise se
Lehte, Sindikata e Pavarur e Ndertimit dhe Sherbimeve Publike, Federata e
Sindikatave te Ndertim- Drurit dhe Sherbimeve Publike, Federata e
Sindikatave te Shendetsise, Sindikata e Pavarur e Bujqesise, Sindikata e
Pavarur e Kimi-Metalurgjise dhe Federata e Sindikale e Punonjesve Civil te
Mbrojtjes; si dhe

Sindikata e Pavarur e Tekstil-Konfeksioneve e Lekures dhe Federata
Sindikale e Tregtise Bankave dhe Sherbimeve, marrin persier:

-Evidentimin dhe organizimin e punes per uljen e numrit te nxenesve qe

te cilet raportaun lajme ne lidhje me angazhimin e sindikatave dhe
bashkepunimin e tyre me Inspektoriatin Shteteror te Punes dhe aktoret e
tjere, per parandalimin dhe eliminimin progresiv te punes se femijeve, duke
vleresuar edhe kontributin e sindikatave holaneze FNV e AOb ne arritjen e
rezultateve pozitive.
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4. Drejtoria e Politikave te Punesimit prane MPCSSHB:
merr persiper qe:
- Zyrat e punesimit te ndjekin me pergjegjesi regjistrimin e gjithe kerkesave

per punesim dhe, ne bashkepunim me ISHP, te kontrollojne procedurat e
punesimit sipas kerkesave dhe standardeve te percaktuara.

- Nepermjet Qendrave te Formimit Profesional, te organizojne trajnime
me te rinj e te reja per t’i njohur ata me kerkesat e tregut te punes dhe per t’i
orientuar drejt profesioneve me te kerkuara.

5.  ILO- IPEC:
Do te mbeshtese angazhimin e sindikatave dhe partnereve te tjere

nepermjet:
- Ofrimit te informacionit te nevojshem mbi fenomenin e punes se

femijeve.
-  Ofrimit te informacionit mbi praktikat me te mira te bashkepunimit me

Sindikatat per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve.
- Asistences dhe kontributit per krijimin e kapaciteteve te sindikatave per

t’iu pergjigjur me mire nevojes per te parandluar dhe eliminuar punen e
femijve.

- Perfshirjes se sindikatave ne aktivetet e IPEC ne Tirane e ne menyre te
vecante ne fushata sensibilizuese per eliminimin e punes se femijeve.

Tirane, me 25 prill 2008

braktisin shkollen, ose jane ne rrezik per ta braktisur ate.
-Ndermarrjen e veprimeve konkrete mbi baze rrethi dhe shkolle per

rikthimin dhe integrimin e nxenesve braktises ne shkolle.
-Bashkeveprimin me DAR e ZA dhe drejtorite e shkollave, me komunitetin

e prinderve dhe nxenesve per te krijuar nje opinion dhe mobilizim per rezultate
me cilesore ne shkolle dhe eliminimin e punes se femijeve.

-Sindikatat e degeve sipas profesioneve perkatese, ne bashkepunim me
sindikatat e arsimit dhe partnere te tjere angazhohen te trajnojne veprimtare
e drejtues te tyre sindikaliste per t’ipergatitur qe te perballojne problemet qe
lidhen me punen e femijeve ne sektorin ku ata punojne.

-Sindikatat e degeve dhe profesioneve gjate negocimeve per kontratat
kolektive te punes te perfshijne ceshtje qe lidhen me ndalimin e punes se
femijeve nga punedhenesit e tyre.

-Sindikatat e degeve dhe profesioneve do te evidentojne rastet kur ka
punesim te femijeve ne sektoret e tyre dhe, krahas diskutimit te problemit
me punedhenesin, kur nuk arrihet zgjidhje e menjehershme, do te vene ne
dijeni Inspektoriatin Shtetror te Punes.

2.  Grupi i punedhenesve: Shoqata e ndertuesve te Shqiperise, Keshilli
i Organizatave te Punedhenesve te Shqiperise dhe Shoqata e Prodhuesve
Eksportues te Konfeksioneve prej Tekstili:

marrin persiper qe:
- Te nderhyjne ne sipermarrjet private qe, duke shmangur informalitetin

ne punesim, nepermjet sigurimit te punonjesve, te eliminojne punesimin e
femijeve.

-Te kordinojne me mire veprimet me Sherbimin Kombetar te Punesimit
dhe Inspektoriatin Shtetror te Punes per procedurat e regjistrimit ligjor te
marrjes ne pune te punonjesve.

-Ne bashkepunim me sindikatat te angazhohen per te gjetur menyrat e
shmangies se pjesemarrjes se femijeve ne punet me porosi ne familje.

3. Inspektoriati Shtetror i Punes:
merr persiper:
- Te shkembeje informacion me sindikatat ne lidhje me punesimin e

femijeve.
- Te ndjeke me perparesi rastet e punesimit te femijeve te denoncuara

nga sindikatat duke bashkepunuar me to deri ne zgjidhjen e problemit.
- Ne bashkepunim me sindikatat e arsimit, do te ndikojne per te mundesuar

perfshirjen ne oret ekstrakurrikulare te disa temave te vecanta, qe perbejne
standarde, mbi rregullat dhe sigurimin ne pune.
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Ne kete analize u theksua se me shume pune kerkohet nga drejtuesit e
seksioneve sindikale te Shkodres, Lezhes, Korces, Kavajes, etj.,  te cilat
duhet ta masin punen e tyre me arritjet konkrete ne plotesimin e objektivave
dhe synimeve qe te gjithe se bashku i vendosim ne kete forum te larte te
sindikates sone.

Nderkohe, objektiv i rendesishem i strukturave te Federates mbetet
riorganizimi i seksioneve sindikale ne Lushnje, Kruje, Malesi e Madhe, Peqin,
dhe Delvine

Detyrat e tjera qe dalin nga zbatimi i Kontrates Kolektive, sic jane Statusi
i mesuesit, pagesa e shpenzimeve per viziten e detyrueshme mjekesore,
rritja e perqindjes per pagesen e vjetersise ne pune, etj, do te ndiqen duke
dialoguar me MASH.

Ne lidhje me Fushaten e zgjedhjeve, zoti Xhafer Dobrushi paraqiti per
diskutim e miratim Programin perkates, ku nenvizohen objektivat qe do te
arrihen, si edhe fazat e zhvillimit te saj deri ne Kongres.

Ne vijim, Sekretari i Pergjithshem i Federates, Stavri Liko, paraqiti Raportin
mbi veprimtarine ekonomiko-financiare te Federates per vitin 2008 dhe projekt
buxhetin per vitin 2009.

Ne raport theksohet se bilanci financiar i FSASH edhe per vitin 2008 ka
pothuajse te njejtat karakteristika si ai i ketyre tre-kater viteve te fundit,
megjithe pengesat ne rritje, sidomos per shkak te disa veshtiresive sociale
dhe ekonomike me te cilat perballen shumica e mesuesve dhe familjeve te
tyre.

Pasi paraqiti shifrat konkrete per te ardhurat e shpenzimet, raporti thekson

2009-Viti i Kongresit te FSASH-it dhe negocimeve
per kontraten e re kolektive te punes

Nga mbledhja e KD te FSASH

Analiza vjetore e punes se Federates se Sindikatave te Arsimit dhe
Shkences, FSASH, per vitin 2008 dhe programi e detyrat kryesore per vitin
2009, u bene ne mbledhjen e posacme te Keshillit Drejtues te kesaj Federate,
e cila u zhvillua ne Tirane, me pjesemarrjen e drejtuesve te seksioneve
sindikale dhe anetareve te tjere te ketij Keshilli nga me shume se 30 rrethe
te vendit.

Ne Fjalen Hyrese qe mbajti Kryetari i kesaj Federate, z. Xhafer Dobrushi,
ne emer te Kryesise, beri vleresimin per punen e bere dhe rezultatet e arritura
gjate vitit 2008, dhe paraqiti drejtimet kryesore te punes dhe sfidat me te
cilat do te perballen strukturat e kesaj Federate nga qendra ne baze gjate
vitit 2009.

Qe ne fillim, ai theksoi se viti 2009 eshte nje vit shume i rendesishem per
levizjen sindikale te Federates sone, mbasi ky eshte edhe viti i zgjedhjeve per
organet drejtuese te saj, ne te gjitha nivelet, deri tek Kongresi i 4-t i saj, i cili
do te mbahet ne datat 6 dhe 7 nentor 2009, si dhe viti i negocimeve per
kontraten e re kolektive te punes, mbasi kontrata ekzistuese e mbaron afatin
ne fund te dhjetorit.

Ne mund te pohojme me kenaqesi, theksoi me tej ai, se objektivat kryesore,
persa i perket levizjes sone sindikale per vitin 2008 jane realizuar me sukses.
Krahas konsolidimit te metejshem te seksioneve sindikale qe tani kane nje
pervopje pozitive disavjecare si Tirana, Vlora, Fieri, Skrapari, Mallakastra,
Devolli, jane rioganizuar dhe tani funksionojne normalisht seksionet sindikale
ne Gramsh, Berat, ku ne krye te seksioneve jane zgjedhur dy djem te rinj, te
cilet jane shume aktive, jo vetem ne rrethet perkatese, por edhe ne aktivitetet
kualifikuese qe zhvillohen ne kuadrin e Konfederates.

Ne kete rruge po ecin edhe seksionet sindikale te Durresit, Mirdites, Kuksit,
Elbasanit, Tropojes, Matit, Tiranes Rreth etj, ku jane bere permiresime te
ndjeshme dhe ne presim rezultate konkrete ne permbushjen e objektivave te
levizjes sindikale ne keto rrethe per vitin 2009.
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proces ne Elbasan e Mirdite, pritet qe te kemi prej tyre kontribute te reja.
Detyra konkrete u percaktuan per rrethet Delvine, Has, Kruje, Lushnje,

Malesi e Madhe, Peqin, ku vazhdojme te kemi probleme te medha edhe
organizimi e funksionimi, prandaj  na duhet te perqendrohemi per riorganizime
konkrete gjate ketij viti.

Me propozim te Kryesise, Keshilli diskutoi, gjithashtu, edhe per mundesine
e rritjes se mases se kuotes mujore nga 50 ne 100 leke, duke synuar qe t’i
afrohemi mases qe kemi percaktuar ne Statut dhe te kemi mundesi qe te
realizojme me shume sherbime per ata anetare qe paguajne kuoten e
anetaresise.

Bazuar ne kete perspektive, projektbuxheti i vitit 2009, i paraqitur per
miratim ne kete mbledhje kishte tregues me te larte, krahasuar me vitin
2008, si persa u perket te ardhurave, ashtu edhe shpenzimeve, gje qe u
mireprit dhe u miratua nga nga anetaret e Keshillit.

Te gjithe diskutantet qe folen ne mbledhje analizuan situaten ne rrethet
perkatese dhe shprehen vendosmerine per te bere permiresimet e nevojeshme
per realizimin e objektivave te vitit 2009.

Nderkohe drejtuesit e seksioneve qe e moren fjalen, si Istref Haxhillari,
Pogradec, Mehmet Cane, Kolonje, Petref Celaj, Vlore, Neim Hajderaj,
Mallakaster, Filip Rajta, Kurbin, Perparim Musabelliu, Skrapar, Hysen Gaçi,
Sarande, Dilaver Dika, Mat, Bashkim Shyle, Durres, ngriten edhe mjaft
probleme qe kane te bejne, sidomos me shtimin e sherbimeve per anetaret,
zgjidhjen e problemit te dhenies se deri dy pagave per mesuesit qe dalin ne
pension, duke kundershtuar reduktimin e saj vetem ne nje page, pagesen nga
shteti te shpenzimit te vizites mjekesore te detyrueshme per mesuesit per
vertetimin per shkak te profesionit, per mbrojtjen me te mire te anetareve,
kur ata ndeshen me qendrime te padrejta ne mardheniet e punes, per forcimin
e bashkepunimit me drejtorite dhe zyrat arsimore dhe me drejtorite e shkollave,
si edhe per insistimin ne realizimin e motivimit me te mire te mesuesve qe
kane rezultate te mira ose qe aktivizohen ne veprimtari jasht kohes normale
te punes, per vleresimin e negocimeve per kontraten e re kolektive te punes,
me qellim qe ajo te nenshkruhet brenda afatit te mbarimit te kontrates
ekzistuese etj.

Pas diskutimeve, Keshilli Drejtues miratoi programin e punes dhe objektivat
e FSASH per vitin 2009, si edhe buxhetin perkates, duke nenvizuar
domosdoshmerine e permiresimit te metodes se punes ne te gjitha nivelet
nga qendra ne baze, si kusht i domosdoshem per t’iu pergjigjur detyrave ne
rritje gjate ketij viti.

se ka akoma shume rezerva per rritjen e te ardhurave nga kuotizacioni,
nderkohe qe shpenzimet konsiderohen normale per nje aktivitet kaq te gjere
sic eshte ai i FSASH-it.

Ne raport u theksua se peshen kryesore ne realizimin e te ardhurave nga
kuotizacioni vazhdojne ta mbajne rrethet qe kane krijuar nje tradite tashme
ne kete drejtim si: Tirana Qytet, Fieri, Vlora, Skrapari, Mallakastra, Permeti,
Tepelena, Kucova, etj.

Disa rrethe si Dibra, Mati, Bulqiza dhe Durresi, kane bere permiresime te
dukeshme gjate vitit 2008, krahasuar me 2007, gje qe perben nje baze te
mire per ta vazhduar kete pune edhe gjate ketij viti e ne vijim.

Rrethe me peshe si Shkodra, Korca, Kuksi nuk mund te justifikohen me
gjendjen e te ardhurave nga kuotat per vitin 2008. Po keshtu nuk mund te
justifikohen edhe Gjirokastra e Kolonja, ku akoma nuk ka ndonje rezultat
konkret per kete vit.

Nderkohe u terhoq vemendja per disa rrethe si Tirana Rreth, Kavaja,
Kurbini, Pogradeci, Librazhdi, te cilet kane renie gjate vitit 2008, krahasuar
me 2007-en, gje qe duhet analizuar, ne radhe te pare, nga vete drejtuesit e
ketyre seksioneve, per te bere permiresimet e nevojeshme sa me pare gjate
ketij viti.

Me riorganizimiet qe u bene ne Berat e Gramsh, dhe me ato qe jane ne
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te cilat jane botuar edhe ne Revisten “Tribuna Sindikale ne muajin maj, u
pergezuan grupet e punes dhe u pershendeten drejtuesit e ketij seminari si
zj.Bukuroshe Shabani e zj.Albina Pepo, te cilat kane punuar me nje numer te
konsiderueshem mesuesesh qe u perzgjodhen dhe u organizuan ne 13 grupe
pune, duke bere mbi 65 anketime, ne kuadrin e zhvillimit te ketij seminari dhe
ne zbatim te Projektit FNV/AOb.

Ne mbledhjen e muajit shator me teme:”Statuti, organet drejtuese,
funksionimi dhe vendimi”, ku referoi z.Bajram Kruja u saktesuan ndryshimet
ne Statut, organet drejtuese dhe funksionimi i tyre. Ne vijim u organizua
aktiviteti i perbashket me tre sindikatat e arsimit, SBASHK, SPASH, FSASH,
nje takim vllazeror dhe i paharruar per sindikalistet kosovare dhe shqiptare.
Aktiviteti eshte pasqyruar shume mire nga z.Aleks Dushi ne Revisten
“Tribuna Sindikale” ne muajin shtator.

Por pjesmarrja e drejtueseve te seksioneve ne mbledhjet e Kshillit
Kombetar nuk ka qene e plote.Terheqim vemendjen e drejtueseve te rretheve
Gjirokaster, Peqin, M.Madhe.

Strategjia e SPASH-it gjate vitit 2008 ka qene partneriteti dhe demokracia
ne arsim. Me 27 mars u zhvillua konferenca trepaleshe “Mbi zbatimin e
legjislacionit te punes ne arsim”, ku moren pjese Zv.Ministri i Punes, zoti
Kastriot Sulka dhe Zv.Ministri i Arsimit z. Halit Shamata, si edhe 12 drejtoret
e qarqeve, DAR, dhe kryetaret e sindikatave te qarqeve. Ne kete Tryeze u
be nje analize reale mbi zbatueshmerine e legjislacionit te punes, si dhe te
partneritetit social ne te gjitha nivelet, mbi permirsimin e pages, kushteve te
punes, shperblimeve, kritereve te punesimit si dhe lirite sindikale dhe u vendose
qe takime te tilla te behen me kokrete ne te gjitha rrethet e vendit. Ne zbatim
te kesaj detyre, jane realizuar takime me DAR-ZA si ne Tirane qytet dhe
qark, Shkoder, Elbasan, Korce, Fier, Durres, Lushnje, Kucove, Lezhe, te cila
jane pasqyruar edhe ne Revisten “Tribuna Sindikale”

Po keshtu, nga vezhgimet e bera dhe nga takimet e zhvilluara verejme se jo
ne te gjitha rrethet funskionoine strukturat e SPASH-it si partner social.

Duhet te thekesojme, gjithashtu, se autoriteti i dy sindikatave tona te arsimit,
si edhe ndikimi i drejtuesve te dy sindikatave tane beri qe, per here te pare,
Keshillit Kombetar i Punes,  trajtoje si teme te vecante problemet e partneriteti
dhe nevojave te arsimit, ku pati vleresime dhe konkluzione te rendesishme per
punen tone.

Nder veprimtarite mjat te rendesishme te SPASH-it ka qene dhe eshte
edhe angazhimi per eliminimin e punes se femijeve, mbeshtetur edhe nga Projekti
me FNV/AOb, qe perfshin edhe nje Tryeze mbi kordinimin e veprimtarive per

Te forcojme strukturat sindikale te SPASH
ne te gjitha nivelet

Nga mbledhja e Keshllit Kombetar te SPASH

Ne mbledhjen e radhes te Keshllit Kombetar te SPASH, qe u zhvillua ne
Durres, u analizua veprimtaria e SPASH-it gjate vitit 2008, gjendja
organizative dhe ajo financiare.

Fjalen e hapjes e mbajti kryetari i SPASH-it z.Bajram Kruja, i cili paraqiti
dhe rendin e dites, ndersa Raportin e mbajti Zv, Kryatri, z.D.Spahiu.

Nder te tjera ne raport u theksua:
Sot me kenaqesi deklarojme se SPASH ka realizuar me sukses veprimtarine

e saj te aprovuar nga Keshili kombetar. Ne mbledhjen e pare zhvilluar ne
muajin shkurt me teme: “Kontrata Kolektive dhe sherbimet per antaret e
drejtuesit sindikaliste” qe u referua nga z.Bajram Kruja, u bene shume pyetje
dhe diskutime. Me keqardhje duhet te pranojme se, akom, jo vetem disa
antare, por edhe disa drejtues ne shkolla, jane te paqarte dhe shtrojne pyetjen
“Cfare na ka thene sindikata?”, “Pse duhet te jemi antare?”etj.

Eshte e vertete se kjo eshte nje krize shqetesuese edhe ne disa sindikata
moderne ne shtete shume te zhvilluar ekonomikisht, por duhet te theksojme
se Neni 13/4 mbi reduktimin e oreve te mesimit per drejtuesit sindikaliste,
Neni 13/10 mbi klasat kujdestari, Neni 13/12 mbi pagesen e 4 mbledhjeve te
Keshillit Kombetar nga DAR-ZA, Neni 7/7 mbi pjesmarrjen ne aktivitete
sindikale, si edhe nene te tjere, te cilet tregojne disa nga sherbimet qe ne u
ofrojme antareve e drejtuesve te sindikates.

SPASH dhe FSASH jane duke u marre konkretisht me kete ceshtje dhe
per kete problem, edhe me mbeshtetjen e Projektit qe jemi duke zbatuar me
sindikatat holandeze FNV/AOb, kane zhvilluar edhe nje Tryeze te
Rrumbullakte dhe kane paraqitur nje projekt ide e cila eshte botuar edhe ne
Revisten “Tribuna Sindikale” ne muajin prill te ketij viti.

Ne mbledhjen e Keshillit Kombetar te qeshorit me teme:”Roli i gruas ne
arsim dhe sindikate”, ku referoi zj.Bukuroshe Shabani, u theksua rendesia e
rolit te gruas ne arsim dhe sindikate, por edhe ne seminare e aktivitete  te
tjera, sic eshte seminari i zhvilluar ne fund te marsit ku moren pjese eksperte
sindikaliste te sindikates holandeze AOb. Ne konkluzionet e ketij  seminari,
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eliminimin e punes se femijeve, zhvilluar ne Tirane, me date 25-26 prill, ku
moren pjese me shume se 50 perfaqesues nga dy sindikatat qendrore BSPSH-
KSSH, si edhe dy ministrat, i Punes dhe i Arsimit, ku u paraqiten prezantimet
mbi punen e sindikatave te arsimit per uljen e braktisjes se shkolles dhe nevojen
e angazhimit edhe te sindikatave te degeve te tjera per eliminimin e punes se
femijeve.

Ne kete kuader, u realizua edhe marveshja me sindikatat e ndertimit, kimise,
tekstileve, bujqesise etj, te mbeshtetura keto edhe nga Inspektoriati i Punes
prane Ministrise se Punes, Drejtoria e Politikave te Punesimit dhe ILO-IPEC.

Ne kete marrveshje bashkpunimi iu be thirrje edhe sindikatave europiane,
per te mbeshtetur sindikatat shqiptare ne punen qe ato jane duke bere. Rezultatet,
ne zbatim te ketyre detyrave kane qene positive e inkurajuese dhe ne kemi
marre pergezime edhe nga sindikatat holandeze FNV-AOb.

Detyre e rendesishme per SPASH ka qene rritjen e numrit te antareve te
saj si edhe mbledhja e kuotave. Ka rrethe qe kane punuar mire, dhe per kete,
ne emer te Keshillit Kombetar pershendesim z.A. Doraci, rrethi Durres, z.A.
Kola, rrethi Mat, z.P. Prenga, rrethi Puke, zj,A. Pepo, rrethi Korce, z. L. Zonja,
rrethi Lushnje, si edhe H.Meculi Tirane, per punen e bere.

E gjithe kjo  verprimtari e realizuar me sukses duhet te na inkurajoje dhe te
na vleje qe me kete rritem te punohet edhe per periudhen e mbetur te ketij viti
dhe per vitin e arrdhshem, mbasi do te jete viti i zgjedhjeve, si ato neper sindikatat
ne shkolla, ne seksionet e rretheve e deri tek zhvillimi me sukses i Kongresit te
SPASH-it.

Deferim SPAHIU

ÇDO MËSUES DUHET TE JETË I SINDIKUAR

Nga mbledhja e Këshillit Kombëtar të SPASH-it

Në mbledhjen e datës 10.04.2009 të  Këshillit Kombëtar të SPASH, ku
moren pjesë drejtues të këshillave sindikale të SPA të 27 rretheve, u trajtuan
dy probleme kryesore:

1-Mbi  ndryshimet në statutin e SPASH
2-Ecuria e zgjedhjeve në shkolla.
Në fjalën e hapjes që mbajti Presidenti i SPASH, Z.Bajram Kruja, në

emër të Komitetit Drejtues, ndër të tjera, vlerësoi fillimin e mbarë të fushates
zgjedhore per zgjedhjen e drejtursve sindikalistë në shkolla në të gjitha rrethet

ku vepron SPASH. Ai theksoi se procesi zgjedhor, sipas informacioneve qe
kemi, po ecen normalisht dhe në përputhje me detyrat e afatet e përcaktuara
në mbledhjen e kaluar të Këshilit Kombëtar. Gjithashtu,  ai  rikërkoi nga të
pranishmit nxitjen e sindikalistëve të bazës për të dhënë mendime në lidhje
me përmirësimet e mundëshme në Statut dhe ne Kontratën e re Kolektive
që do të nënshkruhet në fund të këtij viti.

Me pas, anëtarët e Këshillit Kombëtar të pranishëm në mbledhje,
diskutuan mbi ecurinë e problemet e dala gjate procesit zgjedhor në shkolla
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për secilin rreth.
Z. Haxhi Meçuli, kryetar i SPA të qytetit të Tiranës, nder te tjera, tha se

këto zgjedhje po na shërbejnë edhe për të verifikuar më mirë anëtarësinë
tonë aktuale, pasi ka patur shumë lëvizje të mësuesve nga një shkollë në
tjetrën. Gjithashtu, po punojmë për të rritur numrin e anëtarësisë, ku dua të
them se gjatë dy muajve të fundit kemi ngritur sindikatën në 20 kopshte të
qytetit të Tiranës ku më parë punonjësit nuk kanë qënë të organizuar në
sindikatë.

Në ndërhyrjen e tij z.Bajram Kruja vlerësoi  punën e mirë të dy drejtuesve
të Tiranës, zotërinjve Haxhi Meçuli e Shaban Duka, dhe verejti se shembulli
i tyre duhet të ndiqet edhe nga disa drejtues  te SPA të rretheve, ku numri i
të sindikuarëve është në përqindje të ulët, krahasuar me numrin e përgjithshëm
të mësuesve në rreth. Motoja jone ne keto zgjedhje është:- “Cdo mësues
duhet të jetë i sindikuar”. Ndaj të gjithë duhet të punojmë për anëtarësimin e
të gjithë atyre mësuesve që deri tani nuk bëjnë pjesë në asnjërën prej
sindikatave të arsimit.

Zv.Presidentja e SPASH, zj.Bukuroshe Shabani ,e cila njëkohësisht është
edhe kryetare e SPA Elbasan, u ndal në punën e mirë që po bëhet në këtë
rreth për anëtarësimin e personelit të kopshteve në SPASH. Ajo u rindal,
gjithashtu, në problemin më shqetësues që ka si kryetare e Sindikatës së
Pavarur të Arsimit, për mos ndaljen e kuotizacionit të anëtarësisë së sindikatës
në bordero nga ana e Degës së Thesarit të rrethit. Me gjithë këmbënguljen
e saj si kryetare e sindikatës, për ndalesën e kuotizacionit në bordero, e
drejtë kjo e ligjëruar në Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë dhe e
nënshkruar edhe në Kontratën Kolektive të lidhur ndërmjet dy sindikatave

të arsimit, (SPASH e FSASH), dhe Ministrisë së Arsimit dhe të Shkences,
përsëri ngelet e pakuptueshme arsyeja përse Dega e Thesarit e Elbasanit
bëhet pengesë, kur në të gjitha rrethet e tjera nuk ka asnjë shqetesim nga
DAR dhe ZA per ndalesën e kuotizacionit ne bordero sipas deklaratave te
anëtarësisë, ashtu siç është e parashikuar edhe në Kodin e Punës.

Edhe ne Tropojë procesi zgjedhor ne shkolla po ecën normalisht - tha në
diskutimin e tij kryetari i SPA të rrethit Z.Haxh Murathi. Nga 337 mësues
gjithsej që janë në rreth, 231 prej tyre aderojnë ne SPASH dhe deri në
Kongresin e V të SPASH do të punojmë që ky numër të shkojë në rreth 280
anëtarë.

Hyqmet Kaçaniku, kryetar i SPA Gramsh, u ndal në rolin që duhet të
luajë sindikata për mbrojtjen sa më mirë të anëtarëve të saj, duke i’u referuar
rastit të transferimit të një kryetare të sindikatës së një shkolle, pa marre
mendimin e sindikatës, me arsyetimin se nuk ka arsimin e lartë. Gjithashtu,
ai theksoi se kanë përfunduar zgjedhjet në 24 shkolla dhe jemi në vazhdim
në shkollat e tjera. Në SPA Gramsh aderojne gjithsej 350 anëtarë më
kuotizacion të rregullt.

Shumë mirë po ecën procesi zgjedhor edhe në shkollat e rrethit te Korçës,
ku drejton nje nga sindikalistet më me përvojë, mesuesja e talentuar Albina
Pepo, e cila qëndron në krye te SPASH-it persa i perket numrit të anëtarësisë
dhe derdhjes se kuotizacioneve me 1150 anetare dhe që çdo ditë anëtarëson
mësues të rinj në sindikatë.

Në diskutimin e tij z.Luan Zonja, kryetar i SPA Lushje, tha: Nuk është e
lehtë të jesh në krye të një sindikate siç është sindikata e arsimit ne rreth,
pasi hasim vështirësi dhe probleme të shumta në disa shkolla të veçanta, por,
megjithatë, ndjen kënaqësi, kur punon mbi bazën e një kontrate kolektive si e
jona, ku mesuesit ndihen të mbrojtur dhe besojnë në forcën e SPASH. Këtë
e tregojnë edhe anëtarësimet në rreth 900 anëtarë që kemi deri tani dhe që
deri ne fund të vitit 2009, në prag të lidhjes së kontratës së re kolektive, për
të cilën mendoj se duhet ta përmirësojmë më tej, do të punojmë të arrijmë në
1100-1200 anëtarë, duke theksuar se në punën tonë kemi patur mbështetjen
e kryesisë se SPASH dhe të BSPSH në rreth.

Në arsim sot ka tre kontigjente mësuesish,-theksoi në fjalën e tij z.Shpëtim
Sino, kryetar i SPA Fier: mësues anëtarë të SPASH-it, anëtarë të FSASH-
it dhe indiferentët, me të cilët duhet të punojmë që edhe këta të fundit të
anëtarësohën në sindikatë. Në lidhje me diskutimet mbi kontratën kolektive
mendoj se ne kontratën e ardhshme duhet të përcaktohet qartë që, kur
mesuesi,,anëtar i sindikatës, del ne pension, perfiton dy paga shpërblim dhe
jo deri ne dy paga shperblim, pasi me kete eshte abuzuar dhe të pakta janë
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Kronike e nje dite te paharruar

Nga aktiviteti i perbashket i FSASH, SPASH dhe SBASHK

Nje dite e paharruar, keshtu e quajtem sepse ishte e para here qe perfaqesus
te sindikatave te arsimit te Kosoves dhe te Shqiperise, (tingellon disi e
çuditshme kur i ndajme Kosove dhe Shqiperi), u takuan ne Durres. Dikush
kishte arritur me heret dhe priste te tjeret. Sigurisht s’ishte nje takim i
zakonshem ku mblidhemi te diskutojme problemet tona, por diçka me shume.
E rendesishme ishte se ne ishim bashke. Disa nga ne njiheshim dhe me pare,
por ajo dite ishte me solemne. Shtrengonim duart me njeri-tjetrin duke kaluar
veshtiresite e para.

U miqesuam menjehere dhe shume shpejt filluan bisedat here njohese e
here sindikaliste. Urimet me shume ishin ne gojen e mikepritesve. Uronim
per Kosoven martire qe tashme eshte e lire. Uronim edhe sindikatat per
punen e tyre. Nje kafe para fillimit te aktivitetit beri qe, kur hyme brenda ne

rastet kur mesuesit kanë përfituar dy paga.
Z.Dëfrim Spahiu, Zv/President i SPASH-it, gjatë ndërhyrjeve të tij, theksoi

nevojën e shfrytëzimit të periudhës zgjedhore për shtimin e numrit të të
anëtarësuarëve, sidomos në rrethet e Malësisë se Madhe, Beratit, Gjirokastrës
etj, ku, sipas diskutimeve  të z.Binak Jocaj, Joli Papa e Roland Çomo, u vu re
që numri i të anëtarësuarëve është relativisht i ulët, krahasuar me numrin e
përgjithshëm të mësuesve në rrethe. Gjithashtu, ai theksoi se është e
domosdoshme që Kryesia e SPASH dhe departamenti i organizimit të bëjnë
çështë e mundur që deri në nënshkrimin e kontratës kolektive, të riorganizohet
sindikata në rrethet Kavajë, Kukës, Sarandë, Përmet dhe Skrapar.

Edhe në diskutimet e z.Aleks Dushi, Gjergji Treska, Arben Kola, Pjetër
Prenga, Valbona Ago, Afërdita Myzyri, respektivisht kryetarë të SPA Shkodër,
Pogradec, Burrel, Lezhë, Ersekë e Librazhd,u evidentua puna e mire që po
bëhet për zgjedhjen e drejtuesve sindikalistë ne shkolla, në përputhje me
statutin e SPASH dhe kerkesat e partneritetit me DAR dhe ZA në zbatim të
kontratës kolektive .

Në përfundim z.Bajram Kruja, President i SPASH-it, pasi falenderoi të
pranishmit për punën e bërë, kërkoi edhe njëherë plotësim të saktë të
dokumentacionit, tërheqjen e mendimeve të sindikalistëve në shkolla, për
ndryshimet e nevojshme në Statut dhe përmirësimin e kontratës se re
kolektive, si dhe çdo kryetar rrethi të njoftojë një javë përpara datën e zhvillimit
të konferencës për zgjedhjen e kryetarit të SPA të rrethit, me qëllim
monitorimin e të gjitha konferencave zgjedhore nga kryesia e SPASH.

Nevrus Kaptelli
Departamenti i Organizimit dhe i Mardhenieve me Publikun në SPASH
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mrekullueshme. Vallet popullore dhe kenga e shoqeruan ate. Vallezuam dhe
kenduam se bashku.

Te gjithe e ndjene veten te çliruar. Tashme ishim nje. Ata qe deri dje ishin
luftetare te lirise, pjesetare te greves, sot po hidhnin vallen e bukur te lirise,
vallen e bukur shqiptare me endrren qe te jemi nje shtet, nje sindikate.

Keshtu u mbyll nje dite e mrekullueshme. Kjo do te mbahet mend. Ne me
siguri do te kemi edhe takime te tjera,  por kjo do te mbetet e paharruar.

Aleks DUSHI

salle, te ndjeheshim mire. Aktiviteti i menduar si shkembim eksperience,
krijoi nje mjedis sa pune aq dhe argetimi, sa njohjeje aq dhe bashkepunimi.

Hapjen dhe njohjen me veprimtarine e sindikatave e beri  Xhafer Dobrushi,
kryetar i FSASH-it, i cili jo vetem i njohu vellezerit tane nga Kosova me
veprimtarine sindikaliste, por mundesoi nje bashkebisedim konkret. Kryetari
i Sindikates se Mesuesve Kosovare,  Ali Shabani solli pershendetjet e
mesuesve kosovare, i njohu pjesemarresit me vishtiresite e kohes, te cilat do
te kalohen me sukses tashme ne Kosoven e lire. Ai falenderoi mesuesit dhe
gjithe popullin per ndihmen e pakursyer qe u kane dhene vellezerve te tyre
kosovare, si ne luften per liri, gjithashtu, edhe ne punen per forcimin e arsimit
kombetar dhe bashkepunimin sindikalist ne ndihme te forcimit te te dy
sindikatave. Prof. Xhafer Xhaferi njohu pjesemarresit me Statutin e sindikates
se mesuesve kosovare, SBASHK, rreth te cilit pati pyetje dhe shkembim
idesh. Me tej aktiviteti vazhdoi me disa foto miqesore te shoqeruara me
diçitura, te cilat i lane vendin nje rezymeje te zhvillimit sindikalist te mesuesve
shqiptare nga viti 1992.

U njohem me kontratat kolektive te te dy paleve, gje qe beri te shtrohen
pyetje dhe te jepen pergjigje nga drejtuesit sindikalsite Zenel Zeneli dhe Defrim
Spahiu. Ne kete pike pati edhe shume diskutime.

Paraqitja e fotove te perbashketa ndertoi biseda ku u evidentuan shume
probleme, vishtiresi dhe vuajtje te popullit kosovar ne luften e tij per liri. Zoti
Bajram Kruja, Kryetar i SPASH-it,  evidentoi probleme qe kane te bejne me
unifikimin e veprimtarise arsimore e pedagogjike, unifikimin e veprimtarise
sindikaliste e cila duhet te ndertohet ne marredheniet e ndersjellta, ne realizimin
e veprimtarive te perbashketa. Kjo gje hapi biseda te lira ku pjesemarresit e
konsideruan te domosdoshme kete bashkepunim si ne lidhjet ndermjet dy
qeverive, por veçanerisht ne bashkepunimin sindikalist, te cilet mund dhe
duhet ta unifikojne veprimtarine e tyre ne disa drejtime.

Ne kohen e lire vazhduan njohjet, diskutimet, u bene foto te perbashketa,
u shkembyen adresa e-maili, numra telefoni e celularesh. Secili nga ne i
shihte mesuesit nga Kosova si luftetare te lirise dhe pioniere per zhvillimin e
arsimit kombetar shqiptar.

Te shoqeruar nga Zv. Ministri i Arsimit prof. Agim Hyseni, i cili ka qene
me pare kryetar i kesaj sindikate, bisedat moren karakter problemor. Ato u
shoqeruan me besimin e madh te mesuesve tek e ardhmja e Kosoves, tek e
ardhmja e arsimit shqiptar, me besimin se mesuesit do te kene nje jete me te
mire.

Darka e menduar si nje aktivitet i perbashket kaloi ne menyre te
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sipas pergatitjes profesionale dhe pervojes se punes, pergatitjet per fazen e
dyte te licensimit, ndertimin e sistemit te ri te trajnimit te mesimdhenesve,
permiresimin e kushteve te punes dhe zgjerimin e vellimit te lirive sindikale,
etj. Ai theksoi gjithashtu se MASHT dhe Qeveria përfundimisht e kanë
kuptuar se dialogu social është komponent kyç i ndërtimit të proceseve
demokratike. Rezultat i ketij partneriteti eshte pergatitja e Kontrates se re
Kolektive te Punes teksti i se ciles ka kaluar per diskutim publik dhe se
shpejti do t’i dorëzohet MASHT-it.  Pas negocimit mendojmë që të dy palët
ta firmosin Kontraten për t’i dhënë rrugë bashkëpunimit gjithnje më  të mirë
të një partneriteti të dëshmuar deri tani.

Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences dhe Sindikata e Pavarur
e Arsimit Shqiptar i drejtuan Kongresit te 5-te te SBASHK-ut nje pershendetje
te perbashket, ne te cilen shprehej me ngrohtesi e realizem vleresimi i larte
per rrugen historike qe ka kaluar Sindikata e Arsimit te Kosoves per mbrojtjen
dhe zhvillimin e arsimit e te kultures kombetare, ne gjithe proceset demokratike
dhe ne luften per liri e pavaresi. Ne pershendetje shprehej besimi se te tre
sindikatat shqiptare do t’i ruajne dhe forcojne me tej marredheniet dhe

Kongresi i 5-te i SBASHK-ut të Republikes
se Kosovës

Nga veprimtaria e Sindikatave te Arsimit ne hapesiren shqiptare

Me 4 prill 2009, ne Prishtine, zhvilloi punimet Kongresi i 5-te i Sindikates
se Bashkuar te Arsimit, Shkences dhe Kultures se Republikes se Kosoves.
Ky ishte Kongresi i pare i kesaj sindikate ne Kosoven e pavarur.

Ne punimet e Kongresit moren pjese edhe Ministri i Arsimit, Shkences
dhe Teknologjise se Kosoves, z. Enver Hoxhaj, zv/Ministri i kesaj ministrie
dhe ish kryetar themelues i SBASHK-ut, z. Agim Hyseni, kryetaret e te dy
Sindikatave te Arsimit te Shqiperise

Xhafer Dobrushi dhe Bajram Kruja, delegacioni i Sindikates Hollandeze
te Arsimit, AOB, i perbere nga Kryetari z. Walter Drecher dhe sekretarja
nderkombetare zj. Trudi Kerperien si dhe delegacione te sindikatave te arsimit
nga Sllovenia dhe Maqedonia.

Ne fjalen hyrese ne Kongres, Kryetari i SBASHK-ut z. Ali Shabani, theksoi
se “ eshte kënaqësi të jemi sot së bashku në Kongresin e V të SBASHK-ut,
në Kongresin që i zhvillon punimet në shtetin e pavarur të Kosovës, një
ëndërr dhe një dëshirë  e realizuar, një përjetim krejt ndryshe, një realitet që
e njohu dhe po e njeh e tërë bota, një perspektivë e të gjithë qytetarëve që
jetojnë në të, një vend i paqes dhe prosperitetit, një vend ku frymojnë dhe
zhvillohen lirshëm kultura dhe arsimi si elemente të shenjta dhe dalluese të
çdo komuniteti, në këtë takim të radhës ku të gjithë ndihen të lirë, reflektojnë
lirshëm për problemet që na preokupojnë por dhe do të marrim vendime për
të mirën e mësimdhënësve, nxënësve dhe studentëve. Historia len gjurmët e
saj të mira dhe problemore. Kosova është e mbarsur me të tilla gjurmë, por
e vendosur të ecë përpara në rrugën e civilizimit…”.

Mbasi analizoi veshtiresite dhe ballafaqimet e sindikates me punedhenesin
qe nga viti 2004 e ketej, ku SBASHK-u jo vetem ka rezistuar por ne shume
aksione edhe ka fituar, z. Ali Shabani vleresoi marredheniet e mira dhe
partneritetin real me Qeverine Thaci dhe Ministrin Hoxhaj, sidomos ne
miratimin e nje sistemi te ri te pagave qe ka realizuar fazen e pare te licensimit
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bashkepunimin midis tyre ne funksion te ndertimit e konsolidimit te nje
sindikalizmi bashkekohor ne kuadrin e Konfederates Sindikale Boterore dhe
Europiane te Arsimit, anetare te te cilave jane te tri sindikatat shqiptare.

Kongresin e pershendeti edhe Ministri i Arsimit, Shkences dhe Teknologjise
se Kosoves, z. Enver Hoxhaj. Ai parashtroi vecanrisht vizionin e Qeverise
Thaci per zhvillimin e arsimit ne Kosoven e pavarur dhe garantoi se ne
arritjen e ketyre objektivave Ministria qe ai drejton do te punoje ne partneritet
te vazhdueshem me SBASHK-un.
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