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Zonja	  e	  zotërinj,	  motra	  dhe	  vëllezër	  sindikalist,	  të	  gjithë	  të	  pranishëm.	  Më	  lejoni	  
që	  t’iu	  përshëndes	  me	  këtë	  rast	  solemn,	  kur	  sot	  në	  Kosovën	  e	  pavarur	  po	  e	  
shënojmë	  25	  vjetorin	  e	  veprimtarisë	  të	  Bashkimit	  të	  Sindikatave	  të	  Pavarura	  të	  
Kosovës.	  	  

Shfrytëzoj	  rastin,	  që	  t’i	  përshëndes	  miqtë	  tanë,	  të	  cilët	  me	  prezencën	  e	  tyre	  na	  
nderojnë	  dhe	  madhështojnë	  këtë	  shënim	  solemn	  të	  BSPK-‐ës.	  	  

Sindikatat	  e	  Pavarura	  të	  Kosovës,	  më	  vonë	  Bashkimi	  i	  Sindikatave	  të	  Pavarura	  të	  
Kosovës,	  si	  asociacion	  jo	  partiak,	  u	  themelua	  në	  periudhën	  e	  vlimeve	  të	  mëdha	  
politike,	  mu	  atëherë	  kur	  bëhej	  fjalë	  për	  rrënimin	  e	  autonomisë	  së	  Kosovës	  dhe	  
kërcënimeve	  serioze	  të	  qenies	  shqiptare	  në	  trevat	  etnike	  brenda	  kufijve	  të	  shtetit	  
jugosllav.	  	  

Në	  atë	  periudhë,	  zhvillimet	  politike	  ishin	  të	  tilla,	  saqë	  të	  drejtat	  e	  punëtorëve	  ishin	  
vetëm	  një	  segment	  i	  të	  drejtave	  që	  po	  e	  humbiste	  populli	  shqiptarë	  i	  Kosovës,	  
prandaj,	  në	  radhë	  të	  parë	  nevojë	  imediate	  e	  kohës	  ishte	  mbrojtja	  e	  qenies	  
njerëzore	  dhe	  kombëtare.	  	  

Konform	  këtyre	  zhvillimeve,	  misioni	  i	  këtij	  subjekti	  sindikal	  ishte	  mbrojtja	  e	  
identitetit	  kombëtar,	  në	  kuadër	  të	  së	  cilit	  do	  të	  bëhej	  edhe	  mbrojtja	  e	  të	  drejtës	  
themelore	  për	  punë.	  

Pra,	  mbështetur	  në	  këto	  zhvillime,	  mund	  të	  thuhet	  se	  BSPK-‐ja	  asokohe	  kishte	  
ngjyrime	  politike,	  për	  çfarë	  e	  dëshmon	  edhe	  motoja	  e	  përhershme	  e	  kësaj	  
konfederate	  sindikale:	  “Pa	  liri	  kombëtare	  nuk	  ka	  as	  liri	  sindikale”.	  	  	  

Edhe	  pse	  tubimi	  i	  parë	  i	  veprimtarëve	  sindikalë	  u	  mbajt	  në	  objektin	  e	  Institutit	  
Albanologjik	  të	  Prishtinës,	  ku	  edhe	  u	  zgjodh	  Këshilli	  nismëtar,	  BSPK	  si	  subjekt	  u	  
formësua	  në	  Kongresin	  e	  parë,	  i	  cili	  u	  mbajt	  në	  Gjakovë,	  prej	  30.06.1990	  deri	  me	  	  
01.07.1990,	  e	  ku	  	  morën	  pjesë	  rreth	  600	  delegatë,	  me	  ç’rast	  kryetar	  i	  Bashkimit	  të	  
Sindikatave	  të	  Pavarura	  të	  Kosovës,	  u	  zgjodh	  prof	  dr.	  Hajrullah	  Gorani.	  	  

Në	  Kongres,	  po	  ashtu	  u	  zgjodh	  edhe	  “Këshilli	  koordinues”	  të	  cilin	  e	  përbënin	  
anëtarët	  e	  Këshillit	  Nismëtar	  që	  për	  detyrë	  kishin	  themelimin	  e	  degëve	  sindikale.	  
Ky	  Këshill	  luajti	  rolin	  e	  Kryesisë	  së	  BSPK-‐ës	  deri	  në	  Kuvendin	  e	  Parë	  zgjedhor.	  	  
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BSPK	  si	  asociacion	  sindikal,	  me	  aktivitetet	  e	  veta	  do	  t’u	  prijë	  të	  gjitha	  zhvillimeve	  
politike	  që	  ndodhen	  në	  atë	  periudhë,	  siç	  është	  shpallja	  e	  Deklaratës	  Kushtetuese	  
me	  2	  korrik	  të	  vitit	  1990,	  ndërsa	  pas	  grevave	  të	  3	  shtatorit,	  delegatët	  e	  Kuvendit	  
të	  Kosovës	  me	  7	  shtator	  në	  Kaçanik	  do	  ta	  miratojnë	  Kushtetutën	  e	  Parë	  të	  
Republikës	  së	  Kosovës.	  

Në	  kuadër	  të	  kësaj,	  BSPK	  ka	  pasur	  rol	  të	  rëndësishëm	  edhe	  në	  zhvillimet	  tjera	  
politike.	  

Asokohe,	  kur	  nxënësit	  e	  studentët	  u	  përzunë	  nga	  shkollat	  dhe	  fakultetet,	  BSPK	  i	  
kishte	  përfaqësuesit	  e	  vet	  edhe	  në	  këshillat	  e	  financimit,	  nga	  ku	  financohej	  arsimi,	  
kultura	  dhe	  shëndetësia	  e	  Kosovës.	  	  

Veprimtarët	  sindikalë	  dhanë	  kontribut	  të	  çmuar	  edhe	  në	  luftë	  për	  çlirimin	  e	  
Kosovës,	  duke	  u	  inkuadruar	  në	  Ushtrinë	  Çlirimtare	  të	  saj.	  Njëri	  ndër	  të	  parët	  ishte	  
edhe	  Hamëz	  Shaban	  Jashari,	  i	  cili	  më	  herët	  ishte	  anëtar	  i	  Kryesisë	  së	  Sindikatës	  së	  
Pavarur	  të	  Industrisë	  së	  Metaleve	  të	  Kosovës.	  	  

BSPK,	  edhe	  pas	  çlirimit	  të	  Kosovës,	  ka	  vazhduar	  të	  ketë	  rol	  të	  fuqishëm,	  e	  
veçanërisht	  në	  rindërtimin	  dhe	  zhvillimin	  e	  të	  gjitha	  segmenteve	  për	  formësimin	  e	  
shtetit	  të	  Kosovës.	  	  	  

Në	  vitet	  e	  pasluftës,	  Bashkimi	  i	  Sindikatave	  të	  Pavarura	  të	  Kosovës,	  iu	  është	  qasur	  
reformave	  të	  brendshme,	  si	  në	  aspektin	  organizativ	  e	  po	  ashtu	  edhe	  në	  atë	  
programor,	  duke	  iu	  përshtatur	  kushteve	  dhe	  rrethanave,	  si	  në	  vend,	  rajon	  dhe	  
botë.	  	  

Edhe	  pse	  kaluan	  16	  vite	  nga	  përfundimi	  i	  luftës	  dhe	  7	  vite	  nga	  shpallja	  e	  
Pavarësisë	  së	  Kosovës,	  Bashkimi	  i	  Sindikatave	  të	  Pavarura	  të	  Kosovës,	  gjatë	  
rrugëtimit	  drejt	  realizimit	  të	  programeve	  dhe	  synimeve	  sindikale,	  është	  
ballafaquar	  me	  sfida	  	  të	  shumta.	  

Një	  nga	  synimet	  ishte	  edhe	  realizimi	  i	  programit	  social	  për	  punëtorët	  që	  kanë	  
ngelur	  të	  pa	  punë	  si	  pasojë	  e	  reformave	  ekonomike	  të	  cilat	  kanë	  ndodhur	  me	  
rastin	  e	  privatizimit	  të	  ndërmarrjeve	  shoqërore.	  

Disa	  vite	  rresht,	  BSPK-‐ja	  ka	  organizuar	  protesta	  për	  realizimin	  e	  	  kërkesave	  të	  cilat	  
parashtroheshin	  nga	  anëtarësia	  sindikale.	  Megjithëkëtë,	  përmes	  dialogut	  me	  
qeverinë,	  ky	  subjekt	  ka	  arritur	  t’i	  realizojë	  kërkesat	  e	  saja,	  sikurse	  që	  janë	  ligjet	  
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bazike	  për	  të	  drejtat	  e	  punëtorëve,	  si	  dhe	  nënshkrimi	  i	  Marrëveshjes	  Kolektive	  në	  
nivel	  nacional.	  	  	  	  	  

BSPK-‐ja	  dëshiron	  prosperitet,	  jo	  vetëm	  për	  punëtorinë	  kosovare,	  por	  edhe	  për	  
mbarë	  popullatën	  e	  këtij	  vendi.	  

Në	  këtë	  kontekst	  ,	  BSPK-‐ja	  përherë	  do	  të	  punoj	  për	  realizimin	  dhe	  përmirësimin	  e	  
të	  drejtave	  të	  punëtorëve	  dhe	  njëkohësisht	  do	  të	  jetë	  përkrahës	  i	  vullnetit	  të	  mirë	  
të	  qeverisjes	  për	  zhvillimin	  ekonomik	  të	  vendit.	  	  	  

Shfrytëzoj	  rastin	  t’ju	  njoftoj,	  se	  prej	  këtij	  momenti	  i	  shpallë	  zgjedhjet	  e	  
përgjithshme	  konform	  statutit	  të	  BSPK-‐së	  dhe	  nisë	  parapërgatitjet	  për	  Kongresin	  e	  
VII.	  	  

Urime	  dhe	  suksese	  të	  gjithëve.	  	  	  

Ju	  falënderoj	  për	  vëmendjen.	  

Haxhi	  Arifi	  –	  Kryetar	  i	  BSPK-‐ës	  


