
 1 

 
 
 
 
 
 
 

Titulli: 

ANALIZË RRETH STRUKTURËS SË ANËTARËSISË 
NË BSPK 

Mosha si faktor i rëndësishëm dhe potenciali ekzistues i përfshirjes 
aktive të të rinjëve në veprimtaritë aktuale të BSPK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ky raport është përgatitur në bashkëpunim me stafin e BPSK dhe përmbajtja e 
tij pasqyron kontributet e përbashkëta të BSPK dhe IKS. Pikëpamjet e 
shprehura në raport nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e UNOPS 
si Organizata Kryesore Zbatuese e projektit.  
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"Analizë rreth strukturës së anëtarësisë në BSPK " është përgatitur nga 
projekti i IKS "Mbështetje për Koalicionin e Drejtësisë Sociale". Ky hulumtim 
publikohet brenda kornizës së projektit “Promovimi i punës së denjë përmes 
forcimit të menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe dialogut social 
në Kosovë” i cili implementohet nga UNOPS dhe financohet nga Agjencia 
Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim (Sida) përmes 
Ambasadës së Suedisë në Prishtinë". 
 
Për më shumë raporte të ngjashme, vizitoni faqen tonë të internetit të 
Iniciativës Kosovare për Stabilitetit, www.iksweb.org, vizitoni faqen tonë në 
Facebook, ose na kontaktoni direkt përmes emailit me pyetjet tuaja në 
info@iksweb.org. 
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HYRJE  
 
Aktiviteti i sindikatave mbetet i një rëndësie të vecantë kur është fjala për të 
ngritur zërin kundër padrejtësive dhe problemeve në tregun e punës, duke 
mbetur kështu adresa e mbështetjes për punëtorët. Edhepse funksionimi i 
sindikatave mbetet sfidues në përgjithësi, Kosova përballet me dallim të 
theksuar në mes të sektorit publik dhe privat, si në kushtet e punës, ashtu 
edhe në organizimin sindikal. Sido që të jetë, deri në gusht të këtij viti në 
Kosovë ushtronin veprimtari 235 shoqata sindikale, 30 federata dhe 1 
konfederatë. 
 

235 30 1 

shoqata 
sindikale federata konfederatë 

 
 
Si konfederatë e vetme në Kosovë, është Bashkimi Sindikatave të Pavarura të 
Kosovës (BSPK). Krijuar në vazhdën e ndryshimeve në kuadër të ish-
Jugosllavisë, kjo sindikatë njihet për fuqinë e saj në unitetin sindikal dhe 
organizimin e punëtorëve për çështjet e shtypjes nga ish regjimi. Si rrjedhojë, 
gjenerata e punëtorëve të asaj kohe, është shumë më e njoftuar me 
veprimtarinë e sindikatave dhe rëndësinë e tyre, duke përbërë edhe numrin 
më të lartë të anëtarëve nëpër sindikata. 
 
Duke tentuar të ngritet një paralele 30 vite pas, tregu i punës në Kosovës 
karakterizohet me një papunësi të lartë dhe informalitet gjithpërfshirës. Si 
rrjedhojë, rinia e Kosovës përveç mungesës së theksuar të njohjes së 
sindikatave, përballet me papunësi dhe informalitet të lartë, që e pamundëson 
drejtpërdrejtë përkatësinë në sindikata. Për më tepër, një klimë e 
papërshtatshme e mbrojtjes nga shteti apo përceptimi në centralizimin e 
sindikatave nga udhëheqësit e tyre, përveç mosbindjes në anëtarësim, mund 
të ketë ndikuar edhe në ikjen apo largimin e anëtarëve. 
 
Njohja më e thellë e anëtarësisë në konfederatën e vetme në Kosovë, 
përballet poashtu me mungesë të të dhënave të anëtarësisë së saj, gjë që e 
vështirëson paraqitjen e saktë të rrjetëzimit të BSPK-së. Nisur nga kjo, ky 
punim tenton të inicojë shfaqjen e strukturës së anëtarësisë së BSPK-së, me 
theks të vecantë numrin, moshën dhe gjininë e punëtorëve të përfshirë aty. 
Përveç të njohurit me përbërjen e anëtarësive duke shfaqur kështu edhe 
fuqinë sindikale, ndër të tjera ky studim do të ishte burim i mirë në gjetjen e 
metodave të përfshirjes së të rinjve, grave dhe grupeve tjera në angazhim 
aktiv në veprimtaritë sindikale. 
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PËRMBLEDHJE 
EKZEKUTIVE 

 
Ky hulumtim përqëndrohet në paraqitjen dhe argumentimin se cilat ishin 
rezultatet e organizimit të deritashëm të anëtarësisë në Bashkimin e 
Sindikatave të Pavarura të Kosovës, si organizimi i vetëm konfederal në 
Republikën e Kosovës. Për më tepër, me anë të këtij raporti, IKS synon të 
inicojë një ngritje të vetëdiijes në shoqëri dhe organizata sindikale për 
rëndësinë e strukturës së anëtarësisë dhe gjithpërfshirjen në proceset 
vendimmarrëse. 
 
Paraprakisht, në këtë raport hulumtues do të prezantohet historiku i shkurtër i 
krijimit dhe punës së degëve/federatave të BSPK, përqëndruar në proceset e 
zhvillimit dhe të vepritmarive të anëtarësisë së tyre ndër vite, si dhe përfshirja 
e të rinjve në këto veprimtari. E po të njejtës rëndësi është poashtu edhe 
analizimi i degëve të cilat kanë zhvilluar veprimtari më të organizuar dhe më të 
fuqishme sindikale në të kaluarën në njërën anë, dhe në anën tjetër, të hidhet 
dritë lidhur me dobësimin dhe në raste edhe largimin e plotë të anëtarësisë 
nga organizimet sindikale. Po kështu, do të pasqyrohet gjendja aktuale, 
përfshirë secilën degë duke parë veçmas se, cili është potenciali aktual i të 
rinjëve dhe grave anëtare të Sindikatave.  
 
Do potencuar po kështu se kur është fjala për degët e sektorit publik, ato e 
kanë më të lehtë pasqyrimin e të dhënave rreth anëtarësisë, përfshirë: gjininë, 
moshën, datën e anëtarësimit etj. Përkundër sindikatave të sektorit publik, e 
dukshme, sindikatat e sektorit privat kanë shumë më tepër vështirësi për të 
prezantuar të dhënat e plota të anëtarësisë së tyre, përfshirë edhe moshën. 
Një vështirësi shtesë për të pasur pasqyrë më të plotë të kësaj anëtarësie, ka 
paraqitur edhe shtrirja e pandemisë nisur nga marsi 2020 duke vazhduar të 
jetë e pranishme edhe tani. Kjo gjendje e ka bërë të komplikuar marrjen dhe 
sistemimin e të dhënave që do të ishin tregues i të dhënave të plota për 
proceset aktuale të fokues temave të hulumtuara lidhur me organizatat 
sindikale.  
 
Si rrjedhojë, në këtë punim në kuadër të analizës së BSPK-së, janë të përfshira 
5 federata, duke paraqitur në mënyrë koncize historikun e tyre, së bashku me 
strukturën përbërëse të anëtarësisë së tyre. Konkretisht, më tej do të 
elaborohen: 

• Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës – SBASHK  
• Sindikata e Pavarur e Doganës – SPD  
• Federata Sindikale e Pavarur Elektrokosova – FSPE 
• Sindikata e Pavarur e Shërbimit Korrektues të Kosovës – SPSHKK  
• Sindikata e Pavarur e Ndërtimtarisë dhe Projektimit - SPNPK 
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METODAT HULUMTUESE 
& BURIMI I 

INFORMATAVE 
 
Për të pasur një analizë më gjithëpërfshirëse, të gjeturat në këtë punim vijnë si 
rezultatit i kombinimit të dy metodave, të tilla si:  
 

• Krahasimi i të dhënave sekondare;  
• Intervista me përfaqësues sindikalë; 

Arsyeja e përzgjedhjes së metodës krahasuese qëndron në kapacitetin e saj 
për të dalluar potencialet dhe veprimtaritë e degëve sindikale në të kaluarën 
dhe në të tashmen, duke krahasur dhe krijuar një kronologji të funksionalitetit 
të tyre strukturor dhe përmbajtësor nga themelimi e deri më tani. Po kështu, 
bëhet edhe përkufizmi i sfidave kryesore që kanë ndikuar sa në fuqizimin po 
edhe në dobësimin e angazhimit dhe punës së anëtarësisë sindikale në 
sektorin privat dhe atë publik, në këtë kontekst edhe të të rinjve anëtarë.  
 
Përmes metodës së dytë, është mundësuar intervistimi i përfaqësuesve 
sindikalë të disa degëve anëtare të BSPK, duke krijuar kështu mundësinë e 
marrjes dhe përdorimit të të dhënave primare, si teknikë kjo më e avancuar e 
hulumtimit. Për më tepër, nga bisedat e drejtëpërdrejta, është mundësuar 
shtjellimi më i detajuar i problemeve dhe sfidave, duke u fokusuar se cilat do 
të ishin mundësitë që kjo në të ardhmen të përmirësohej. 
 
Duhet theksuar se bazë e rëndësishme në këtë studim janë të dhënat 
sekondare, që kur është fjala tek burimet e marrjes së informatave relevante, 
kryesisht janë përdorur të dhënat e vjelura nga përfaqësuesit e degëve 
sindikale, webfaqet e tyre, të tilla si Monografia e BSPK e publikuar në vitin 
2015, materialet nga arkiva e BSPK, mediet etj.    
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ANALIZË   

PËRSHKRIMI I BSPK & DEGËT E SAJ  
 
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), u themelua në 
Kongresin e I-rë, të mbajtur në Gjakovë me 30/06/-01/07/1990.iii Jo rastësisht, 
kjo datë përkon me periudhën e diskriminimit në baza etnike, politike dhe të 
largimit masiv të dhunshëm të afro 150.000 punëtorëve shqiptarë nga puna. 
BSPK në fillim të viteve 1990 ka pasur 127. 800 anëtarë të orgnizuar në 18 
sindikata/federata të pavarura të veprimtarive të ndryshme. BSPK ishte një 
organizatë e hapur, pluraliste, demokratike, e cila u përkrah nga ILO dhe, më 
2005 u pranua anëtare nga Konfederata Ndërkombëtare Sindikale me seli në 
Bruskel (ITUC) dhe më 2007 edhe në Konfederatën Pan/Evropiane Sindikale 
(PERC). Kryetari i parë i BSPK ka qenë Hajrullah Gorani (1990 – 2002), ndërsa 
këtë vit është zgjedhur kryetari i 5të i BSPK-së përgjatë historisë, Atdhe 
Hykolli.  
 
BSPK ka rreth 50. 000 anëtarë sindikalë në të dy sektoret, në atë publik dhe 
privat. Anëtarësia e BSPK është shtrirë në shtatë rajone të Kosovës, 
organizuar përmes federatave dhe shoqatave të BSPK në të dy sektorët, 
publik dhe atë privat. Për shkak të privatizimit të egër, i cili ka ndodhur në 
Kosovë gjatë 20 viteve të fundit, numër i madh i punëtorëve kosovarë kanë 
humbur vendet e tyre të punës. Si rrjedhojë, këtu fillojnë edhe disa nga arsyet 
kryesore për rënien e numrit të anëtarëve në BSPK dhe numrin jo të madh të 
të rinjve anëtarë. Një numër jo i vogël i këtyre punëtorëve që kanë humbur 
vendet e punës ende vazhdojnë të mbesin anëtarë në BSPK, duke u 
nënkuptuar se fjala është për anëtarët pasivë. 
 
Përpos mbrojtjen e punëtorëve nga dëmtimet që solli procesi i privatizimit, 
BSPK në fokus ka edhe përmirësimin e gjendjes dhe trajtimin e duhur të 
punëtorëve në sektorin privat, i cili mbetet ende një problem i pazgjidhur dhe 
sfidues. Prioritet i BSPK vazhdon të mbetet mbrojtja e të drejtave të 
punëtorëve dhe lirive sindikale, frenimi ekonomisë joformale, jeta dhe puna 
më e dinjitetshme për punëtorët, zhvillimi ekonomik, mbrojtja dhe siguria në 
punë si dhe krijimi i kushteve më të mira për të gjithë punëtorët në Republikën 
e Kosovës pa marrë parasysh gjininë, fenë, moshën apo ngjyrën. (Arkiva e 
BSPK 2020). 
 
Kur flitet për moshën dhe pjesëmarrjen gjinore të udhëheqësve, BSPK në krye 
të saj ka pasur gjithmonë udhëheqës burra sikur edhe tani, ndërsa mosha e 
kryetarit aktual është rreth të 50tave. BSPK ka gjithsej 59 delegatë, prej të 
cilëve 18 janë gra kurse 41 janë burra.Poashtu, BSPK ka 4 koordinatorë 
regjionalë që udhëheqin zyret regjionale, prej të cilëve 3 janë burra dhe vetëm 
1 është grua. 
 
 

Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës & Kulturës 
– SBASHK  

 
Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës u themelua në vitin 1990. Ishte 
njëra ndër organizatat më të mëdha sindikale në Kosovë, e cila vepronte në 
kuadër të SPK1. Kishte 26.050 anëtarë, nga të cilët që në fillim të viteve 1990 

 
1 Sindikatat e Pavarura të Kosovës 
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me dhunë u larguan nga puna, përkatësisht 82 për qind e tyre. Duke qenë së 
në Kosovë u organizua mësimi në gjuhën shqipe jashtë ligjeve të dhunshme të 
qeverisë së Serbisë, presioni dhe keqtrajtimi i kuadrit mësimor deri në vitetin 
1999 ishte i pandalshëm.  
 
Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ishte njëra nga bartëse qenësore 
të organizimit të procesit mësimor nisur nga ai fillor, i mesëm dhe universitar. 
Për rëndësinë dhe kontributet e SBASHK në këtë periudhë janë shkruar dhe 
ka shumë dokumenta që trajtojnë gjerësinë dhe rezultatet e punës edhe në 
kushte shumë të vështira dhe më shumë sakrifica. Gjithë personeli arsimor 
kaloi sfida të rënda në ballafaqim të përhershëm me ndërhyrjet e regjimit serb 
për ta ndaluar procesin mësimor në gjuhën shqipe. Kjo Sindikatë ka dhënë 
kontribut të vlefshëm edhe në ndihmat e siguruara financiare për kuadrin 
mësimor, madje edhe gjatë po edhe pas përfundimit të luftës 1998/2000. 
 
Aktualisht Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës vazhdon të jetë njëra 
nga organizatat më të mëdha të veprimtarisë sindikale në kuadër të BSPK-së. 
SBASHK-u, përbëhet nga anëtarësia e të punësuarve në lëmin e arsimit, 
shkencës e kulturës në Republikën e Kosovës, të regjistruar vullnetarisht, 
punonjës në institucionet publike, private, në nivelet parashkollore, fillore, të 
mesëm të ulët, të mesëm të lartë, në arsimin special, universitar, dhe qendrat 
e studentëve, si dhe subjekteve të tjera që lidhen me arsimin. Në të gjitha 
format e punës arsimore dhe kulturore kjo organizatë tash ka 23.504 anëtarë 
sindikalë. 
 
Moto e punës së kësaj organizate sindikale është ajo që preludon edhe në 
dokumentin bazë të saj. Kjo ka të bëjë, me bashkëpunimin në parimet e 
barazisë, reciprocitetit dhe solidaritetit të punës me sindikatat e tjera në vend 
dhe jashtë vendit, si dhe me organizatat ndërkombëtare të sindikatave 
simotra në përputhje me angazhimet e tyre programore. Një përqëndrim 
thelbësor i angazhimeve të SBASHK-u është respektimi i interesit të 
anëtarësisë, si bashkimi vullnetar, njëherësh për të përkrahur aktivitetet 
sindikale qe organizohen nga federatat dhe konfederatat sindikale të 
Republikës së Kosovës për kryerjen më efikase, përfaqësimin dhe mbrojtjen e 
interesave të përbashkëta dhe të përgjithshme të të gjithë të punësuarve. 
 
SBASHK-u bashkëpunon me të gjitha sindikatat tjera vendore e rajonale, si 
sindikatat e Shqipërisë dhe me shumë sindikata tjera evropiane. Është anëtare 
me të drejta të plota e EI (Edukimi Internacional). SBASHK-u ka bashkëpunim 
të mirë dhe angazhohet për të thelluar format e bashkëveprimit edhe me 
Organizatën Ndërkombëtare të Punës (ILO) duke u fokusuar veçmas për 
gjetjen e formave vepruese për të eliminuar punën në të zezë të fëmijëve dhe 
largimin e tyre nga rruga në mënyrë që ta ata të vazhdojnë me arsimimin e 
garantuar.  
Edhe përfshirja gjinore në anëtarësinë e SBASHK, mbetet ndër më të 
balancuarat. Me 12.927 gra dhe 10.577 burra të anëtarësuar, lë të nënkuptohet 
se SBASHK është sindikata ku ka më së shumti gra të anëtarësuara. Kjo vjen si 
rrjedhojë se sektori i arsimit në Kosovë, përvec sektorit më të madh 
punëdhënës për gratë, mbetet poashtu më i dëshiruari. Përvec kontratës 
stabile që ofron sektori publik i arsimit, edhe puna me orar fleksibil mbetet një 
ndër faktorët kyç. Pjesëmarrja e grave anëtare reflektohet poashtu në 
kryesinë e SBASHK, ku nga 5 anëtarët e udhëheqësisë ekzekutive, 2 janë 
burra dhe 3 janë gra. Kurse nga 59 delegatët në BSPK, 29 janë nga SBASHK 
dhe 15 prej tyre janë gra. 
Në shtrirjen e anëtarësisë në SBASHK, poashtu kemi edhe një numër të madh 
të të rinjve nën moshën 35 vjeçare, me 5534 anëtarë të tillë. Potenciali i të 
rinjëve në këtë Sindikatë është i madh.    
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Edhepse një ndër synimet me peshë të SBASHK-ut është rritja e cilësisë së 
mësimit në institucionet arsimore, deri më tani ka dëshmi se bazuar në 
rezultatet e testit të arritshmërisë, mbi gjysma e nxënësve nuk dalin me 
rezultate pozitive. Njëherësh, edhe organizimi i testeve nuk është i nivelit të 
kërkaur. Gjendja që ka të bëjë me cilësinë e arsimimit preoukupon edhe 
organizatën sindikale të kësaj fushe, duke vënë theksin se cilët duhet të jenë 
hapat e duhur për të ndryshuar këtë gjendje jo të mirë. Veprimi sindikal do të 
duhej fokusuar krahas përmirësimit të pozitës materiale të arsimti, dhe në këtë 
kontekst edhe të mësimdhënsve, të punohet edhe për përmirsimin e 
menaxhimit dhe të futjes së formave të reja të punës në arsimim. Aftësimi dhe 
shtimi i numrit të të rijnve sindikalistë në këtë punë do të ishte qasje e duhur 
dhe me përspektivë afatgjate.  
 
SBASHK mbetet shembull i presionit dhe arritjes së rezultateve në të mire të 
anëtarëve të saj. Duke shfrytëzuar format e presionit dhe dhe të informimit të 
opinionit publike, një ndër rezultatet e arritura konsideohet detyrimi i qeverisë 
së Kosovës për të rritur pagat 50 për qind nga janari i vitit 2011. Edhe kjo rritje 
nuk ka siguruar paga të nivelit të mësimdhënësve në rajon, duke bërë që kjo 
Sindikatë të vazhdojë me kërkesa dhe presion për rritje të mëtejme. Tani 
Sindikata e Arsimit është në pikën e plotë të anagzhimit për të rritur të 
ardhurat e punonjësve të arsimit që nga fillimi i këtij vitit shkollor, 2021, 
përfshirë edhe rritjen e rrogës për dy muajt e mbetur nga më herët. Sipas 
SBASHK, deri në këtë vit shkollor 2021, punëtorët arsimorë nuk janë 
kompenzuar realisht për punën që e bëjnë. Po kështu, tani vërehet fokusimi 
për të filluar dialogun me qeverinë që inflacioni i vërejtshëm në tregun 
financiar të Kosovës që po ndodh në çdo vit, të përcillet edhe me rritje 
përkatëse të pagës. 
 
SBASHK-u mbetet ndër sindikatat që krahas riorganizimit të aktivitetit sindikal 
në të gjitha komunat dhe çdo shkollë në Kosovë, ndër prioritetet të shtruara 
ka riorgaznizimin dhe formimin e strukturave sindikale në çdo shkollë ku nuk 
ekzistojnë. Ndër pikat kyçe në këtë proces, synohet freskimi i kuadrit me të 
rinj që kanë prirje dhe potencial angazhues e kreativ për punë sindikale. Ende 
ka mjaft hapësirë për përfshirjen më të madhe të mësimdhënësve të rinj në 
trajnime, seminare, tryeza të rrumbullakëta e projekte të shumëllojshme për të 
avansuar format e veprimit sindikal. Kjo do të rriste aktivizmin e anëtarëve të 
saj po përgjithësisht edhe të zhvillimit të arsimit në Kosovë. Një punë e 
mëtejmë e Sindikatës kërkohet të jetë angazhimi i përbashkët me udhëheqësit 
sindikalë komunalë etj., në mënyrë që të nxiten dhe binden mësimdhënësit se 
është në dobinë e tyre.  
 
Gama e gjerë e veprimtarisë sindikale organizuar nga SBASHK-ut synon 
motivimin e të gjithë anëtarëve, veçmas të të rinjve, të kontribuojnë me ide e 
projekte të reja, në mënyrë që synimet dhe kërkesat e parashtruara me forcën 
argumentuese, ligjore dhe këmbëngulje, të bëjnë më të lehtë dhe më të plotë 
mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Njëherësh kjo do të bëj të mundur 
edhe ngushtimin e ndërhyrjeve dhe veprimeve burorokraike të institucioneve 
shtetërore në punët e Sindikatës. (Arkivi i SBASHK, 2020).  
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Sindikata e Pavarur e Doganës –  
SPD  

 
Sindikata e Pavarur e Doganës nuk ishe themeluar sikur pjesa më e madhe e 
organizatave, para vitit 1999, që ishte ndikuar edhe nga largimi i punëtorëve 
shqiptarë pas masave të dhunshme nga institucionet publike. Një nga arsyet 
ishte se doganat në federatën e Jugosllavisë ishin të centralizuara në qeverinë 
e Jugosllavisë dhe në qeveritë republikane. Pastaj, për arsye të orgaznimit 
specifik të shoqërisë së Kosovës, admistrimit civil ndërkombëtar të Kosovës, 
përmes UNMIK dhe misionit ushtarak KFOR, nuk që i mundur organizimi 
sindikal në këtë fushëveprimi edhepse kishte punonjës vendor. 
 
Sindikata e Pavarur e Doganës u krijua më 30 maj të vitit 2007. Krijimi kaq i 
vonuar u shoqërua me jo pak vështirësi, por një ndihmesë u dha nga 
organizatat simotra, nga përvojat e sindikatave dhe përkushtimit të anëtarëve 
të saj. Brenda një kohe të shkurtër sindikata edhe në këtë fushë arriti të 
konsolidohet. Kjo bëri të mundur që krahas organzimit profesional të merret 
përgjegjësi edhe për rezalizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve 
anëarë të kësaj Sindikate. Është fjala për një institucion me punë dhe 
përgjegjësi specifike të punonjësve të saj, andaj edhe organizimi sindikal është 
me rëndësi dhe interes të madh.   
 
Në fokus të organzimit dhe të punës së Sindikatës së Doganës së Kosovës u 
vu misioni për mbrojten e shtetit, ekonomisë dhe qytetarëve. Kontributi i 
ndërlidhur me detyrimet proefesionle për mbledhjen e taksave doganore si, 
Taksa doganore, Tatimit mbi vlerën e shtuar, pasaj Akciza për Buxhetin e 
Konsoliduar të Kosovës. Ndër deytrat programore të Sindikatës janë 
mobilizimi i anëtarëve në konntrollimin efikas të importit dhe eksportit, 
mbrojtjen e ekonomisë, mbrojtjen e markave tregtare, luftimin e aktiviteteve 
ilegale, luftimi I krimit kufitar, luftimi i trafikut të drogës etj. 
 
Për të treguar ecurinë e zhvillimit të kësaj Sindikate do referuar burimeve 
arkivore dhe dokumenteve që kanë të bëjnë me veprimtarinë e saj. Në fillimet 
e krijimit të SPDK, anëtarë të saj qenë rreth 65 për qind e punonjësve të 
Doganës. Falë punës së organizatës sindikale dhe dobisë që kishin ata nga 
anëtarësimi, edhe punonjësit tjerë, të cilët për arsye të ndryshme nuk ishin 
përfshirë në fillim, ndryshuan mendimin duke iu afruar asaj dhe u bënë pjesë 
aktive në të gjitha anagzhimet dhe organizimi e saj. Aktualisht Sindikata e 
Pavarur e Doganës ka të anëtarësuar mbi 90 për qind të punonjësve të 
Doganës, gjithsej 502 anëtarë sindikalë. Përbërja gjinore dirigjohet nga numri i 
të punësuarve, ku si rrjedhojë kjo sindikatë ka si anëtarë 380 burra dhe vetëm 
122 gra. Edhe mosha e anëtarësisë mbetet më e shtyer, ndërsa si të rinj të 
anëtarësuar e vecmas nën moshën 35 vjecare, janë vetëm 40 punëtorë. Si 
delegat në BSPK, SDG e ka një anëtar të gjinisë mashkullore. 
 
SPDK knsiderohet të jetë e konsoliduar dhe e strukturuar mirëfilli. Ajo ka 
krijuar mekanizma në të gjitha nivelet, duke filluar nga niveli lokal/rajonal deri 
tek ai qëndror (Njësi, Sektor, Departament, Drejtori). Krijimi i mekanizmave në 
të gjitha nivelet ka për qëllim afërsinë me bazën dhe anëtarësinë 
përgjithësisht, njohjen me probleme, trajtimin e çështjeve dhe sfidave në 
nivele të ndryshme si dhe përfaqësimin përkatës dhe cilësor në të gjitha 
hallkat e fushëveprimit dhe të organizimit sindikal, (Arkiva e SPD, 2020)  
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Federata Sindikale e Pavarur Elektrokosova –  
FSPE 

 
Që më 1990, kur u krijuan federatat e sindikatave në Kosovë, një organizim të 
veçantë të punëtorëve e bëri edhe sistemi energjetik, në të cilin bënin pjesë 
punëtorët e mihjeve, prodhuesve, shpërndarësve dhe mirëmbajtëve të 
rrjeteve të energjisë elektrike. Sindikata e Pavarur e Energjetikës, emër ky i 
kësaj Federate në kuadër të BSPK, në fillimet e vitet 1990 ka pasur 11.500 
anëtarë. Po në fillim të viteve 1990 autoritet e masave të dhunshme të vëna 
nga Qeveria e Serbisë, përjashtuan nga puna 9.033 punëtorë të këtij sistemi, 
që ishin edhe anëtarë të Sindikatave të Pavarura. 
 
Pas vitit 1999 punëtorët e Kompanisë Elektro Energjetike të Kosovës, që 
konvergjonte aktivitet prodhuese dhe distribuese përmes Korporatës së KEK-
Koprorata Energjetike e Kosovës, vazhduan veprimtarinë aktive sindikale. Ky 
organizim sindikal tashti kishte emrin Sindikata e Pavarur e Energjetikës. 
Organizimi i këtillë sindikal që ndërlidhte gjithë vepritmarinë e punëtorëve të 
sistemit kompleks energjetik vazhdoi deri në virtin 2006, dhe po kështu, në 
këtë formë organizimi qe edhe anëtare në Konfederatën e BSPK-së. Në këtë 
kohë nisin përgatitje për ristrukturimin dhe ndryshimin e organizimit të 
Korporatës Energjetike të Kosovës dhe formës së deriatëhershme të 
korporatizimit, Kompania e KEK-ut regjistrohet si Shoqëri Aksionare KEK- Sh.A 
dhe me vendim të Qeverisë së Kosovës kalon në pronësi të saj si asset, duke 
u përcaktuar të jetë ndërmarrje publike. Po në këtë kohë sërish paraqitet 
nevoja e organizimit të vepritmarisë sindikale në format të ri. Punëtorët e 
Distribucionit u regjistruan në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, si 
Federatë e Sindikatave të Pavarura Elektrokosova, dhe po kështu u bënë 
anëtarë të BSPK. Paralelisht, punëtorët e Prodhimit bënë organzimin e 
veçantë sindikal me emrin Sindikata e Pavarur e Energjetikës së Kosovës, 
SPEK, me statusin e Federatës, por që nuk u anëtarësua në BSPK.  
 
Pjesa e Distribucionit përfshinë shtatë rajone (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, 
Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan) dhe ka rreth 2600 punëtorë ku në 
organzimin sindikal ka rreth 70 për qind të punëtorëve, ndërsa ajo e Prodhimit 
( Elektranat dhe Mihjet e Thëngjillit) me mbi 5500 punëtorë, kanë po kështu 
rreth 70 për qind të anëtarësuar në Sindikatën e tyre. Federata e Pavarur e 
Energjetikës përbëhet nga shtatë shoqata sindikale, bazuar edhe në 
organizimin rajonal që është shënuar më lartë. Si sektorë i ‘burrave’, në këtë 
sindikatë janë vetëm 70 gra të anëtarësuara kundrejt 1639 burra. Meqenëse 
mosha mesatare e anëtarësisë së SR KEK është rreth 55 vjec, edhe numri i 
anëtarëve më të rinj mbetet i ultë, në 144 sosh. Ndërsa si delegatë në BSPK, 
FSPE ka 2 përfaqësues burra. 
 
Qeveria e Kosovës në procesin reformues të privatizimit, përfshiu edhe 
sistemin e shpërndarjes së energjise elektrike, i njohur me herët me emrin 
‘Distribucioni’. Privatizimi u bë në maj të vitit 2013, kur asetet e Distribucionit i 
mori Kompania Turke Qelik- Limak, e cila riformatizoi programin menaxhues 
dhe ndërkohë ndryshoi edhe emrin e Kompanisë, në Kompania Kosovare për 
Distribuim te Energjisë Elektrikeduke, KEDS.  
 
Procesi i pasprivatizimit ka ndryshuar shumë nga aspektet e menaxhimit dhe 
të pozitës së punëtorëve. Kjo gjendje e re ka theksuar edhe më shumë 
domosdoshmërinë e veprimit aktiv sindikal për të qenë në mbrojtje të të 
drejtave të punëtorëve të atakuar nga ky proces që ka ngjallur diskutime edhe 
në opinionin publik. Trajtimi i punëtorëve dhe respektimi i të drejtave të tyre, 
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ka shtruar kërkesën për një rol më aktiv të kësaj Sindikate për të vepruar 
konform transformimeve që kanë ndodhur dhe ndodhin në punën e kësaj 
Korproate. (Arkiva e FSPE, 2020).  
 

Sindikata e Pavarur e Shërbimit Korrektues të 
Kosovës –  

SPSHKK 
 

Që para vititi 2000 një numër i ish punonjësve të shërbimit korrektues të 
Kosovës kanë qenë pjesë e Sindikatës së Pavarur të Policisë së Republikës së 
Kosovës. Edhe kjo Sindikatë qe formuar në gusht 1990 dhe iu bashkua BSPK-
së. Kishte 3.500 anëtarë. Bëhet fjalë për të gjithë ish punonjësit, të cilët regjimi 
serb i përjashtoi nga puna. Punonjësit e Shërbimit Korrektues të Kosovës pasi 
më parë formuan Shoqatat Sindikale të Shërbimeve Korrektuese (burgjeve) në 
tetë Qendra të Kosovës, më  23 gusht të vitit 2008, krijuan organizatën e 
përbashkët për të avansuar të drejtat e punëtorëve të këtij sektori. Sindikata e 
Pavarur e Shërbimit Korrektues është e anëtarësuar në BSPK, (Arkiva e 
SPSHKK, 2020). 
  
Në Sindikatën e Pavarur të Shërbimit Korrektues të Kosovës janë anëtarësuar 
2654 punëtorë, përkatësisht mbi 90 për qind nga numri përgjithshëm i të 
punësuarëve. Puna e kësaj organizate të punëtorëve është përqëndruar të 
mbrojë dhe avansojë të drejtat dhe liritë sindikale të këtij Shërbimi, gjithnjë në 
pajtueshmëri me punën dhe aganzhimet specifike që i përkasin atij.  
Një nga aktivitet publike të kësaj Sindikate qenë protestat për mospërfshirje 
në pagat shtesë në kuadër të ligjit mbi pandeminë Covid-19. Një vendim i tillë 
është konsideruar i padrejtë dhe diskriminues duke pasur parasysh punët dhe 
përgjegjësitë që kanë pasur punëtorët e kësaj fushe edhe gjatë zbatimit të 
masave mbrojtëse kur shumë nga punëtorët e sektorëve të ndryshëm janë 
liruar për të mos dalur fare në punë. Si delegatë në BSPK, SPSHKK ka 2 
anëtarë dhe që të dy janë burra. 
 

Sindikata e Pavarur e Ndërtimtarisë dhe Projektimit 
–  

SPNPK  

Sindikata e Pavarur e Ndërtimtarisë dhe Industrisë së 
Materialit Ndërtimor 

 
Organizimi sindikal aktiv më i hershëm, që nga vitet 1980 në Kosovë, edhepse 
në sistem autoritar, ishte ai i punëtorëve të Kombinatit Ndërtimor “Ramiz 
Sadiku”. Për të realizuar të drejtat e tyre, punëtorët organizuan një varg 
grevash dhe protestash, duke manifestuar pakënaqësinë dhe gjykimin për 
korrupsionin dhe diskriminim e tyre dhe të punës që bënin në shumë sektorë 
të ndërtimit në Kosovë, Jugosllavi dhe në vendet arabe. 
Protestat më të fuqishme u zhvilluan në fund të viteve 1980 kur Kombinati u 
soll në pikën falimentuese për shkak të keqpërdorimeve që bëheshin nga 
burokracia dhe diskriminimi i hapur i këtij sektori. Pas kryerjes se procesit të 
falimentimit, akt ky politik, pa punë mbeten 6000 punëtorë, kryesisht 
shqiptarë. 
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Në fillim të viteve 1990, ku ishin pjesëmarrës kryesorë aktivë punëtorët e 
Kombinatit Ndërtimor “Ramiz Sadiku”, u themelua Sindikata e Pavarur e 
Ndërtimtarisë dhe Industrisë së Materialit Ndërtimor. Kuvendi i Parë i 
Sindikatave të Pavarura të Ndërtimtarisë dhe Projektimit të Kosovës u mbajt 
më 17 gusht të vitit 1990, pikërisht në sallën e menzës së Kombinatit 
Ndërtimor Industrial “Ramiz Sadiku” në Prishtinë. Po në këto hapësira kishte 
selinë edhe Sindikata e Pavarur e Kosovës gjatë gjithë viteve 1990. 
 
Interesante mbetet se tanimë ky sektor është plotësisht privat, që 
karakterizohet me shumë shkelje të të drejtave të punëtorëve e edhe me 
vdekje të larta në vendin e punës. Orari i stërzgjatur i punës, punësimi pa 
kontratë pune, pagesa jo e rregullt, mungesa e sigurimeve shëndetësore, 
mospagesa e kontributeve, janë vetëm disa nga shkeljet, me të cilat përballen 
këta punëtorë. Punëtorët, veçmas të rinjtë, ankohen për arrogancën e 
shefave, nënçmimin, mosvlerësimin e punës dhe rreziku i përhershëm i largimit 
nga puna.  
 
Ende mbetet shumë për të punuar në përfshirjen e punëtorëve të setorit 
privat të ndërtimtarisë në organizimet sindikale, pasi, diskriminimi i një numri të 
madh të këtyre punëtorëve nga punëdhënësit është i dukshëm. Është e 
nevojshme puna më e madhe në terren për të ngritur vetëdijen e organizimit 
sindikal, si një nga format më efikase të mbrotjes së të drejtave të punëtorëve 
ndërtimorë. Puna me të rinjtë, pasi pjesa më e madhe e këtij kontigjenit pune 
janë të rinj, përmes trajnimeve, seminareve, diskutimeve etj, do të 
kontribuonte që ata të jenë më aktiv dhe të angazhuar për zabtimin e ligjeve 
që parashohin procesin e normal të punës në këtë fushë.  
 
SPNKPK momentalisht ka rreth 1000 punëtorë të anëtarësuar, ndërsa si 
delegat në BSPK ka 1 anëtarë burrë. 
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GJETJET E HULUMTIMIT 
 
Sipas rezultateve hulumtuese të bëra deri më tani në disa degë Sindikale të 
BSPK shihet se ka pasur ndryshime qenësore që nga themelimi i BSPK-së në 
vitet 1990 e deri më tani. Shumë degë sindikale për shkak të ndikimit të 
faktorëve të ndryshëm (diskriminimi, tranzicioni, ekonomia e shkatërruar gjatë 
luftës, privatizimi etj.) kanë humbur shumë anëtarësi sindikale e disa madje 
janë shuar fare.  
 
BSPK kur është themeluar, më 1990, ka pasur 127.800 anëtarë sindikalë, 
ndërsa tani ka rreth 50 000 anëtarë. Është i dukshëm tani numri më i vogël i 
anëtarëve që shtron nevojën e hulumtimit për gjetjen e shkaqeve pse ka 
ndodhur dhe vazhdon të ndodhë kjo. Ndërkohë kërkohet edhe krijimi i 
programeve aktive për të përfshirë të gjithë punonjësit në organizimet 
sindikale, me fokus të posaqëm, të rinjtë punëtorë. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBASHK, aktualisht dega më e 
madhe anëtare e BSPK ka 

23.504 anëtarë sindikalë, prej 
tyre 12.927 gra, 10.577 burra. 
Nga ky numër 5534 janë të rinj, 

nën moshën 35 vjeçare. Potenciali 
i të rinjëve në këtë Sindikatë 

është i madh. 
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SR – KEK, sindikatë e re e sektorit të energjetikës, ka rreth 1713 anëtarë 
sindikalë, prej tyre 74 gra, 1639 burra dhe 144 të rinj. Mosha mesatare e 

anëtarësisë së SR KEK është rreth 55 vjeçare. 
 

 
 
 

1.713
anëtarë

1.639
burra

74
gra

144
të rinj

2021
Sindikatë e re

SPD, është organizatë relativisht e re. Ka gjithsej 502 anëtarë sindikalë, prej 
tyre 122 gra, 380 burra dhe vetëm 40 të rinj, moshë nën 35 vjetë. 
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SPNPK në të kaluarën ka pasur rreth 18 000 anëtarë sindikalë. Kjo është 
njëra prej organizatave sindikale, e cila për shkaqet që i theksuan më lart, ka 
humbur pothuajse gjithë anëtarësinë sindikale. Tani kanë rreth 1000 anëtarë. 
Gjithë ky sektor thuajse i përket atij privat.  
 

 
 
Në sektorin privat ka shumë të rinj të punësuar, të cilët punojnë pa kontrata 
pune dhe pa sigurime shëndetësore. Gjithashtu, është një ndër sektorët me 
rrezikshmërinë më të lartë dhe pa mbrojtje të duhur në punë. Në ndërtimtari 
punon një numër i madh i të rinjve, prandaj është e domosdoshme përfshirja e 
tyre e plotë në organizime sindikale.  

 

 
  

2021

në të kaluarin

ANËTARË

ANËTARË

1.000
18.000
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KONKLUZIONE 
 
Njohja e anëtarësisë dhe gjithpërfshirja në vendimmarrje, mbetet shumë e 
rëndësishme kur flitet për sindikatat. Edhepse duhet ende punë për të arritur 
një nivel të kënaqshëm të transparencës, ky punim vjen si rezultat i nevojës 
për të nxjerrur të dhëna në këtë aspekt. Si rrjedhojë, ky studim tenton të 
paraqesë rrjetëzimin e anëtarësisë së Bashkimit të Sindikatave të Pavarura në 
Kosovë, duke elaboruar më në detaje përfshirjen gjinore, moshën dhe 
shprëndarjan e anëtarësisë.  
 
Të gjeturat e hulumtimit vënë në pah mungesë të theksuar të të rinjve dhe 
pastaj grave, si në pjesëmarrje në sindikata, ashtu edhe në strukturat 
udhëheqëse të sindikatave. BSPK mbetet konferderata e vetme në Kosovë, 
me gjithsej 18 degë sindikale në sektorin publik dhe atë privat, dhe me 
anëtarësi të shpërndarë në 7 rajone të Republikës së Kosovës. 
 
Duhe të theksohet se përfshirja e vetëm 5 federatave vjen si pasojë që disa 
degë Sindikale nuk kanë mundur të ofrojnë të dhënat e tyre për shkaqe të 
ndryshme, siç janë: mosregjistrimi i plotë i anëtarëve sindikalë, mungesa e 
webfaqeve, mungesa e databazës, mungesa e stafit përkatës etj. Po kështu, 
një nga arsyet aktualisht mbetet edhe prania e pandemisë. Andaj, përfshirja e 
të dhënavë më të plota në raportet pasuese do të mundësonte njohje më të 
thellë të kësaj dukurie.  
 
Ky raport mbetet një nismë e mirë në paraqitjen e potencialit dhe angazhimit 
të të rinjëve punonjës në veprimtaritë sindikale në Republikën e Kosovës. Për 
më tepër, qëllimi i këtij raporti është t’ju shërbejë insituticoneve relevante në 
njohjen e strukturës së anëtarësisë në Kosovë, duke ndikuar poashtu në 
vetëdijësimin e sindikatave për gjithpërfshirjen pa dallim gjinie apo moshe, në 
anëtarësi dhe struktura udhëheqëse. 
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i Kuvendet e degëve të Sindikatave të Pavarura u mbajtën mes datës 9 dhe 14 prill 1990. Përfaqësuesit e degëve 
formuan këshillin nismëtar që kishte për detyrë bashkërendimin dhe veprimin sindikal e organizimin dhe mbajtjen 
e tubimit themelues të Kongresit. 
ii Me fillimin e rënjës së sistemeve komuniste në Evropën lindore edhe në ish- Federatën e Jugosllavisë e cila e 
mbante Kosovën të okupuar, filluan të krijohen sindikatat të lira, përkatësisht joshtetërore. Në këto rrethana në 
Kosovë në vitin 1989 filloi formimi i organizatave punëtore të cilat kundërshtonin diskriminimin e punëtorëve dhe 
angazhoheshin për një veprimtari të mirëfilltë punëtore kundër regjimit të atëhershëm, në harmoni me konventat 
ndërkombëtare për të drejtat dhe liritë sindikale. Sindikatat e pavarura në Kosovë u themeluan në rrethana 
jashtëzakonisht të vështira. 
 


