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Polio Plus – lëvizje kundër handikapit, Maqedoni së bashku me partnerët e saj, shoqata 
LINK, Mostar Bosnjë dhe Hercegovinë filloi me realizimin e projektit “Pilot aksion për qasje 
drejt të drejtave të punës të personave me handikap” i cili është përkrahur nga Bashkimi Evro-
pian dhe R. e Maqedonisë nëpërmjet programit IPA për inkluzim social në nivel lokal, instru-
ment i Bashkimit Evropian  për ndihmë para anëtarësimi, IPP programi operativ për zhvillim 
të resurseve njerëzore 2007-2013. 

Nëpërmjet një varg aktivitetesh të cilët përfshinë analizën e legjislacionit momental dhe re-
alizimit të tij, identifikimi i pilot grupit të personave me handikap dhe krijimin e ekipit multi – 
disiplinor të ekspertëve për përpilimin e Planeve Individuale Profesionale, nxitja e personave 
me handikap dhe kompanive që të sigurohet qëndrueshmëri gjatë punësimit në tregun e hapur 
të punës palët e përfshira, personat me handikap dhe përfaqësuesit e tyre, organizatat e per-
sonave me handikap, kompanitë private dhe pushtetarët nacional dhe lokal kanë mundësi që 
ti avancojnë njohuritë e tyre për të drejtat të cilat i kanë gjatë punësimit dhe masat përkatëse 
të cilat ofrohen nga ana e R. të Maqedonisë. Për këtë shkak është e nevojshme edhe përmirë-
simi i mëtutjeshëm i njohurive me qëllim që të arrihen përvoja të reja praktike të cilat do të 
ndihmojnë që më lehtë të arrihet deri te tregu i hapur i punës.
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HYRJE

Ky studim i analizon çështjet për organizim 
sindikal në Republikën e Maqedonisë, madje 
duke e shqyrtuar si fenomen të veçantë juridik 
dhe shoqëror në kuadër të sindikalizmit dhe 
lëvizjes sindikale në vend, por edhe më gjerë. 
Nëpërmjet studimit, duke i përfshirë çështjet e 
sindikatave  dhe personave me handikap nuk 
mundej, e të mos analizohen këto institute 
juridike nëpërmjet sistemit të punësimit dhe 
mbajtjes në punë të personave me handikap, af-
tësimi i tyre profesional, rregullimi i arsyeshëm 
i vendeve të punës, si dhe koncepti i inkluzimit 
të këtyre personave në shoqëri nëpërmjet punës.   

Studimi i përfshinë standardet ndërkom-
bëtare të cilët i përkasin mbrojtjes së personave 
me handikap në punën dhe mundësinë për 
mbrojtjen e së drejtave të marrëdhënies së 
punës nëpërmjet organizimit sindikal. Po ashtu 
analizohen momentet aktuale maqedonase juri-
dike dhe historike rreth të drejtave të personave 
me handikap në marrëdhënie pune, mbrojtja e 
tyre e veçantë në punën dhe organizimin sindi-
kal.

Ky studim ka për qëllim të ndihmojë në zbu-
limin e stereotipave rreth personave me hand-
ikap dhe roli i tyre në punën, por nga ana tjetër 
edhe të ndihmojë në informimin dhe zgjimin të 
punëdhënësve, të përfaqësuesve sindikal, por 
edhe të mjedisit të zgjeruar shoqëror për nevo-
jat dhe mundësitë e personave me handikap në 
marrëdhënie pune.

Për fund, ky studim para së gjithash do tu 
ndihmojë vet personave me handikap pa dallim 
se a janë në marrëdhënie pune ose jo në drejtim 
të informimit të tyre dhe nxitjes së organizimit 
të ardhshëm sindikal dhe veprimit në drejtimin 
e mbrojtjes dhe promovimit të së drejtave të 
marrëdhënies së punës dhe punësimit si të drej-
ta themelore sociale njerëzore.
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TERMI I 
SINDIKATËS 
Sindikata1 është shoqërim profesional i 

punëtorëve (të punësuarve, vetë të punësuarve, 
profesioneve të lira, si dhe të papunësuarve dhe 
pensionistëve) e themeluar në vlerat (virtytin) 
e solidaritetit, ndërsa me qëllim të avancimit 
të interesave kolektive, - sociale, ekonomike, 
kulturore morale (etika profesionale) dhe din-
jitet (dhe privatësi) në punën, mirëqenia sociale, 
mbrojtja e të drejtave individuale dhe kolektive 
të anëtarëve (punonjësve), zhvillimin e dialo-
gut social dhe rregullimin e kushteve për punë 
dhe marrëdhënieve në mes të punësuarve dhe 
punëdhënësve, si dhe zhvillimi i demokracisë2  
sociale (industriale, participative). Sindikalizmi 
sërish, paraqet lëvizje sindikale, gjegjësisht pro-
ces aktiv të sindikatës për shkak realizimit të 
qëllimeve të ekzistimit sindikal.

Nën termin e sindikatës nënkuptohet edhe 
shoqërimi i vet sindikatave nga niveli më i ulët 
i organizimit deri në nivel më të lartë të orga-
nizimit në korniza nacionale dhe ndërkombëtare. 
Ky organizim mundet të jetë si federata sindikale 
(sindikatë sektoriale, e degës, industriale) dhe 
konfederata sindikale (a.q. qendra sindikale në 
korniza nacionale dhe ndërkombëtare). Mënyra 
e veprimit të sindikatave, gjegjësisht metodat 
për realizimin e qëllimeve sindikale shpesh sil-

len në kundërshtim, kontestim, negocim, kërkim, 
pjesëmarrje në vendimmarrje (participim), bash-
këpunim (koordinim) deri në mbrojtjen e së dre-
jtave3.

Karakteristikë themelore gjatë organizimit 
të sindikatave është se ato janë autonome, sho-
qata profesionale përkundrejt punëdhënësve 
dhe shtetit. Kjo nënkupton se ato lirisht dhe në 
mënyrë të pavarur i zgjedhin përfaqësuesit e tyre 
dhe organet, metodat e veprimit dhe mënyrën e 
funksionimit. Marrëdhëniet e brendshme në sin-
dikatën rregullohen para së gjithash me statut, 
ndërsa në kuptim të caktuar edhe me ligj, pa u 
rrezikuar autonomia e sindikatës në lidhje me 
shtetin. Po ashtu edhe marrëdhëniet mes sind-
ikatave, federatave të sindikatave dhe konfeder-
atave, si dhe tek sindikatat ndërkombëtare rreg-
ullohen me statut. 

Autonomia e organizimit dhe veprimtarisë 
sindikale është e drejtë shumë e rëndësishme e 
cila është pjesë nga të drejtat dhe liritë themelore 
qytetare, ndërsa e cila nënkupton liria e lëvizjes, 
liria e shoqërimit dhe e drejta e tubimit, liria e 
mendimit dhe shprehjes së mendimit, liria e 
të folurit etj, që supozon ekzistim të kornizës 
demokratike kushtetuese-juridike në vend.  
Mundet të thuhet se sindikata është partner, gjeg-

jësisht “kundërshtar i madh” në dialogun social 
i cili mund të jetë dypartiak (me punëdhënësin 
në sektorin privat ose publik), trepartiak (me 
përfshirje të pushtetit publik dhe shoqatës së 
punëdhënësve) dhe multipartiak (me përfshirjen 
e shoqërisë civile – organizatat sociale dhe joqe-
veritare)4. Dialogu social, përskaj dialogut poli-
tik, kulturor, fetar dhe tolerancës paraqet themel 
të civilizimit bashkëkohor, si dhe pjesë të orga-
nizimit juridik të shtetit në kuadër të BE – mod-
elit social evropian. 
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1Termi sidikatë: ang. Trade, labour union; fr. le syndicat; gjer. Gewerkshaft; ital. sindacci.
2Lubarda А., Branko, Радно право – расправа о достојанство на раду и социјалном дијалогу, Fakulteti juridik 
Universiteti në Beograd, Beograd, 2013, faq. 815.
3Ibidem.
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2.1. Paraqitja dhe zhvillimi i sind-
ikatave në botë dhe Evropë

Me vet paraqitjen e punëtorëve të parë në 
mënyrën e menaxhimit kapitalist – të tregut 
u shfaq edhe nevoja për organizim të caktu-
ar të punëtorëve. Në fillim për shkak të mar-
rëdhënieve të pazhvilluara ekonomike të cilat 
edhe nuk kërkuan fuqi të madhe punëtore, or-
ganizimi i punëtorëve ishte në nivel të ulët. Vet 
punëtorët edhe nuk e ndien nevojën e shfaqjes 
organizative në vëllim më të madh për mbrojt-
jen e të drejtave të tyre. Gjatë zhvillimit të mar-
rëdhënieve kapitaliste dhe me rritjen e shkallës 
të keqpërdorimit të punëtorëve nga ana e të a.q. 
borgjezisë filloi në rrethet punuese të paraqiten 
ide për organizim dhe shfaqje organizative në 
realizimin e  kërkesave të tyre. Edhe pse shfaqja 

organizative e qytetarëve është më e vjetër dhe 
paraqitet para së gjithash nga motivet politike, 
gjithsesi në kapitalizëm nga ana e punëtorëve 
kjo ide merr peshë dhe rëndësi. Po aq më tepër 
se nga punëtorët edhe u realizua, pa dallim që 
në fillim nuk është pranuar legalisht – e pranuar 
me ligj. Por ekzistojnë dallime të dukshme në 
shfaqjen dhe zhvillimin e organizimit (sindikal) 
të punëtorëve në shtetet kapitaliste varësisht 
nga koha në të cilën është paraqitur kapitalizmi. 
Meqenëse sipas kohës paraqitja e kapitalizmit 
nga njëri vend në vend është i ndryshëm edhe 
organizimi sindikal është specifik varësisht nga 
vendi5. 

Ekzistojnë dy shikime rreth qasjes në lidhje 
se paraqitja dhe zhvillimi i punëtorisë organiza-
tive dhe organizatat e tyre sindikale a janë fryt i 

MEKANIZMAT KAPITALISTE – 
TË TREGJEVE DHE PARAQITJA E 
SINDIKATAVE
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Gjithsesi, që të kuptohet gjeneza sindikale maqedonase, është e nevojshme që të kthehemi pak 
më pas në të kaluarën me qëllim të hyrjes në burimin dhe eskatologjinë e nevojës së paraqitjes së 
sindikatës dhe qëllimin të cilin e ka pasur në të kaluarën dhe sot. E gjithë kjo është e nevojshme 
që të arrimë deri te çështja qenësore e këtij hulumtimi, gjegjësisht studimi, ndërsa ajo është se 
ku dhe si është roli dhe cilat janë nevojat e personave me handikap në lëvizjen sindikale në përg-
jithësi në botë dhe tek ne në Maqedoni.  

nevojave ekonomike – profesionale të cilat janë 
politikisht neutrale ose bëhet fjalë për organi-
zata aktive politike të cilat ndërmarrin pothua-
jse edhe aksione politike më radikale. Shikimi 
parë është shikim i vjetër, edhe pse edhe sot 
principet të cilat i parashtron janë aktuale dhe 
kanë vlerë dhe ndryshim. Megjithatë në radhët 
e vet punëtorëve kanë ekzistuar mbështetës të 
cilët që nga fillimi i luftës me bartësit e kap-
italit e kanë potencuar dimensionin ekono-
mik të organizimit punonjës. Ata vlerësojnë 
se duhet të përmirësohet pozita ekonomike e 
punëtorëve me potencim pikërisht të metodave 
jo të dhunshme ekonomike që punëdhënësit të 
kuptojnë se kërkesat e tyre nuk janë politike, 
por pastër për ekzistencë dhe sociale. Meg-
jithatë rryma tjetër e udhëhequr nga social – 
utopistët dhe Marksistët, vlerësojnë se në atë 
mënyrë nuk mundet të realizohen qëllimet e 
klasës punëtore, por duhet që edhe në mënyrë 
politike të veprohet, por edhe të ndërmerren 
hapa radikal të cilët do të kishin kontribuar 
në realizimin e idesë për lirinë e organizimit 
dhe shfaqjes së punëtorëve. Gjithsesi këto ide 
fillestare më vonë me dhënien e peshës politike 
do të evoluojnë në ide për ndërmarrje të pushte-
tit në dorë të punëtorëve dhe krijimin e shteteve 
proletare, nëpërmjet të cilëve gjithsesi më le-
htë dhe më plotësisht do të ishin realizuar të 
drejtat e punëtorëve.  Kjo merr përkrahje edhe 
nga internacionalja punëtore, e cila fuqimisht 
qëndron pas kësaj ideje.      

Gjatë zhvillimit të lëvizjes punëtore nuk 
mundet të thuhet se njëra ose tjetra teori në 
mënyrë tërësore do të kishte mundur që ti re-
alizon qëllimet e punëtorëve. Edhe të dyja qas-
jet në mënyrë të pashmangshme përputhen dhe 
plotësohen në luftën për organizim të lirë sind-
ikal. Vetëm pranimi i njërës qasje në realizimin 
e qëllimit të orientuar më lartë sigurisht se nuk 
do të kishte efekt dhe zhvillim të këtillë në lidh-

je me lëvizjen e gjithëmbarshme punëtore. Por, 
edhe pse u paraqit e ashtuquajtura rruga “tretë”, 
kombinimi i të dyja teorive, gjegjësisht të meto-
dave të tyre e cila i integronte të dyja qasjet e 
ndryshme, përsëri duket se qasja Marksiste gje-
ti më shumë mbështetës dhe aksenti dhe pesha 
ranë në ato metoda. Kjo veçanërisht ishte rast 
në vitet e para të zhvillimit të lëvizjes sindikale 
kur metodat radikale dhe revolucionare zbato-
hen pa kurrfarë mbajtjes nga ana e punëtorëve. 
Me kalimin e kohës kjo evoluonte në më pak 
metoda radikale që sot më shumë ose më pak 
të vihet deri te qëndrimi se sindikatat realizojnë 
para së gjithash funksione ekonomike – sociale. 
Kjo është logjike duke marrë parasysh se sot 
sindikatat dhe organizatat e punëtorëve janë të 
pranuara dhe gëzojnë një numër të madh të dre-
jtash. Me këtë edhe kërkesat e punëtorëve rel-
ativisht më lehtë realizohen. Më nuk ka nevojë 
për bashkimin e funksionit ekonomik dhe poli-
tik si aspekt i luftës të punëtorëve. Megjithatë 
që të vihet deri atje, lëvizja punëtore patjetër e 
pati që të ecë një rrugë të gjatë.       

Specifikat e vendeve të caktuara kapitaliste, 
si dhe shkalla e zhvillimit të tyre të fuqisë prod-
huese tek ato nga njëra anë dhe pozita e tyre në 
tregun botëror nga ana tjetër, ndikonte në zhvil-
limin e pabarabartë të shoqatave punëtore, ven-
dosja e ndryshme e tyre organizative si dhe në 
drejtim të orientimit politiko ekonomik6. Kjo 
ishte veçanërisht karakteristike në plan botëror7  
ku shoqatat sindikale kanë karakter të ndry-
shëm dhe të tyre nacional. 

Fillimi i organizimit sindikal lidhet me An-
glinë kah fundi i shekullit XVIII. Por, edhe 
përskaj qëndrimeve të këtilla në teori, përsëri 
për fillimin e vërtetë të organizimit modern 
sindikal merret dekada e tretë e shekullit XIX. 
Kjo është logjike nëse merret fakti se pikërisht 
Anglia e para nisi drejt rrugës së zhvillimit in-
dustrial dhe atje më herët u krijuan qendra të 

4  Freedom of Association – Digest of decision and principle of the Freedom of Association Committee of Governing 
Body of the ILO, ed. International Labour Office, Geneva, 2006, faq. 13-15.
5Secili vend i ka karakteristikat e tia në zhvillimin e lëvizjes sindikale të cilat janë të ndryshme dhe varen nga më 
shumë faktorë ekonomiko –politik. Për më tepër shih tek Lubarda B.A.,, Колективни уговори о раду, Радничка 
штампа, Beograd, 1990, faq. 20-57.
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mëdha të punëtorëve mëditës. Në këtë periudhë 
u krijuan organizatat e para të pavarura ekono-
mike të punëtorëve mëditës. Kah mesi i shek-
ullit XIX veç më në Angli veprojnë më shumë 
organizata të fuqishme sindikale, gjegjësisht 
sindikate mes të cilave disa prej tyre arritën të 
sigurojnë ndikim të tyre edhe deri më sot. Veçse 
në vitet e gjashtëdhjeta të së njëjtit shekull sin-
dikatat zgjerohen dhe zënë rrënjë në Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës, ndërsa kah fundi i 
shekullit XIX veçse paraqiten edhe në vendet e 
zhvilluara kapitaliste nga Evropa Perëndimore. 
Në Evropën Juglindore lëvizja sindikale morri 
hov në fillim të shekullit XX, ndërsa veçanër-
isht mes dy luftërave botërore. Në këtë periu-
dhë si edhe pas Luftës së dytë botërore lëvizja 
sindikale u zhvillua edhe në Azi, Afrikë, si dhe 
në Amerikën Latine8.

Fillimet e organizimit sindikal janë për-
plot me antagonizma në mes punëtorëve 
dhe punëdhënësve, gjegjësisht shtetit i cili 
në mënyra të ndryshme tentonte që ta pen-
gojë formimin e sindikatave. Organizimi i 
punëtorëve ishte i ndaluar, gjegjësisht secila 
formë e shoqërimit dhe veprimit ishte ilegale. 
Shteti e ngulfate secilin lloj të organizimit dhe 
veprimit në fillim të shekullit të XIX, jo rrallë 
edhe me gjakosje. Shteti e orientoi ndalimin 
për organizim drejt të gjithë qytetarëve, gjegjë-
sisht as punëtorët, as punëdhënësit nuk mundej 
të organizoheshin. Por, faktikisht kjo ndalesë 
i goditet vetëm punëtorët. Kështu në Evropë 
u sollën më shumë ligje të cilët e rregullojnë 
këtë çështje. Në këtë kuptim në Angli që nga 
viti 1800 u soll Ligji për ndalim të shoqërim-
it, i cili ndalonte shoqërim edhe të punëtorëve 

edhe të punëdhënësve. Përskaj këtij ligji, më 
pas u sollën ligje të cilët direkt ndikuan në mos 
formimin e organizatave sindikale, si dhe të 
vet organizimit të punëtorëve. Ndër tjerash i 
këtillë ishte edhe Ligji për zotërinjtë dhe shër-
byesit i vitit 1824. Para tij ekzistonin edhe të 
a.q. “Gjashtë ligje” nga viti 1819 të cilët ishin 
më radikale dhe më reaksionare. Në Francë 
ndodhi proces paralel i ndalimit të organizim-
it të punëtorëve nëpërmjet ligjit „Shapelier“ 
(Chapelier) të vitit 1789. Në këtë periudhë or-
ganizimi dhe veprimtaria sindikale ishte në mes 
tjerash edhe vepër penale. Më vonë filloi pro-
cesi i legalizimit të organizatave sindikale dhe 
njohja e tyre, megjithatë punëdhënësit vazh-
duan me qasje restriktive drejt kësaj çështje. 
Për këtë shkak çështja e përgjegjësisë penale 
vazhdon të ekzistojë edhe një periudhë të cak-
tuar. Në këtë kuptim, në Angli në vitin 1871 u 
soll Ligji për tredunionët me të cilin pranohet 
e drejta legjitime e tredunionëve që të ekzisto-
jnë si organizata të punëtorëve, por pa të drejtë 
greve dhe aktivitete tjera të ngjashme. Që në 
vitin 1875 u anulua përgjegjësia penale, gjegjë-
sisht vepra  penale – verifikim. Në Francë sit-
uata është e ngjashme edhe ndaj kësaj çështje. 
Kështu deri në vitin 1848 pati anulim të qetë 
të nenit 291 të Kodit penal (Code Penal) i cili 
e ndalonte secilin shoqërim të qytetarëve. Por, 
pas Komunës së Parisit gjatë kohës së Napo-
leonit të 3-të erdhi deri te kthimi i kësaj rregul-
lative, me sanksione edhe më të rënda. Në vitin 
1884, u anulua vepra penale kundër shoqërimit, 
ndërsa që më 1 korrik të vitit 1901 jepet liri e 
përgjithshme e shoqërimit. Në shtetet tjera të 
zhvilluara Evropiane situata është edhe më ra-

dikale. Në Gjermaninë Bizmarke  në vitin 1878 
është sjellë ligj me të cilin ndalohen shoqatat e 
lira sindikale. Ky ligj u anulua në vitin 1990. 
pastaj në Gjermani vijon fashizmi i cili i ven-
dos nën ndikimin e tij organizatat sindikale. Pas 
Luftës së dytë botërore erdhi deri te shoqërimi i 
vërtetë i sindikatave. Situatë e njëjtë ekzistonte 
edhe në Itali. Në SHBA sindikatat kishin statut 
gjysmë legal deri në vitin 1932.  

Në vendet e botës arabe dhe vendet e 
Azisë lëvizja sindikale u zhvillua në kuadër të 
sistemit kolonialist i cili ekzistonte atë periudhë 
në këto vende. Madje lëvizjen sindikale e ndo-
qi rrymë e fuqishme të ideve anti – koloniale. 
Sindikatat në këto vende luajnë rol politik në 
kuadër të çlirimit nacional. Kjo vjen në shpre-
hje veçanërisht pas Luftës së dytë botërore. Më 
parë si organizatë e parë sindikale llogaritej or-
ganizata sindikale Egjiptiane e punëtorëve të 
industrisë së duhanit të vitit 1899, meqenëse 
tek sindikatat arabe ekzistoj preokupim i thek-
suar i problemeve nacionale, ata synojnë që të 
gjendet përgjigje e çështjeve të shumta rreth 
konsolidimit të politikës dhe pavarësisë ekono-
mike si dhe zhvillim më të shpejtë ekonomik.  
Vendi i sindikatës në këto vende ende nuk është 
definuar gjer në fund, veçanërisht në raportin 
e sindikatës dhe partive politike, gjegjësisht sa 
të jetë ndikimi i sindikatës në përputhshmëri 
me të vërtetën shoqërore me forcat qeveritare 
politike.. veprimtaria e sindikatës në më shumë 
vende arabe9 është orientuar drejt dhënies së 
përkrahjes të përpjekjeve për përforcimin e 
pavarësisë nacionale me ndihmë të zhvillimit 
ekonomik të vendit. Nga ana tjetër në planin 
rajonal sindikatat veçanërisht ndikojnë në për-
forcimin dhe afrimit të barazisë të vendeve ar-

abe . Nga kjo del se sindikatat në vendet arabe9 
peshën e vendosin te çështja politike, ndërsa jo 
te problemet ekonomike – politike.

Sa u përket vendeve të Azisë së largët situata 
është e ngjashme në lidhje me rolin e sindikatës 
në çlirimin nacional të këtyre vendeve. Përveç 
në Japoni ku sindikata ka funksion më të vogël 
politik në shoqëri, ndërsa më të madh ekono-
mik. Me këtë sindikatat japoneze më shumë u 
ngjajnë atyre Evropiane. Ngjashëm edhe me 
Indinë, ku edhe gjendet fillimet sindikaliste të 
kontinentit Aziatik, gjegjësisht sindikata e parë 
është formuar pikërisht në Indi në vitin 1890 
nga ana e punëtorëve të industrisë së tekstilit. 
Kjo gjithsesi ndohë në kushte të robërisë ko-
loniale nga ana e Anglisë, gjatë së cilës edhe 
vet kultura angleze kishte ndikimin e saj. Në 
vendet tjera sindikata në veprimtarinë e saj ka 
më tepër rol politik dhe është në bashkëpunim 
të ngushtë me pushtetin10.

Sipas kësaj, fakt është se në korniza botërore 
lëvizja sindikale krijohet dhe zhvillohet nën 
kushte specifike në shtete të ndryshme kapital-
iste, si dhe raporti i saj drejt faktorëve politiko 
– shoqëror në shumë gjëra është divergjent. 
Përskaj saj edhe qëllimet e lëvizjes sindikale në 
vendet në një pjesë të madhe janë të ndryshme11. 

Kontinuiteti i sindikalizmit veçanërisht u 
shikua tek sindikatat evropiane. Kështu shoqa-
tat e para punëtore para së gjithash në radhët e 
tyre i përfshinë vetëm punëtorët e kualifikuar, 
gjegjësisht shtresën më të pasur të punëtorëve. 
Ato u organizuan në principin e esnafëve. Në 
vendosjen e këtillë organizative dhe strukturore 
është normale që lëvizja sindikale të oriento-
het para së gjithash në realizimin e kërkesave 

6  Koshutiç B., Negociata kolektive, e drejta e grevës dhe lokaut në shtetet bashkëkohore kapitaliste, Administrata 
bashkëkohore, Beograd 1987, faq.19
7  Secili kontinent kishte rrugën e tij drejt lëvizjes sindikale.
8Për këtë shih më shumë në „Enciklopedia politike“, Administrata bashkëkohore, Beograd, 1975 faq. 963.  

9Veçanërisht është e rëndësishme roli i sindikatave arabe në lidhje me të a.q. çështja e Palestinës. Të gjitha sindikatat 
japin mbështetje energjetike të Palestinezëve në luftën e tyre kundër Izraelit. 
10Kështu është shembulli me Vietnam, Kamboxhia, Pakistan, Nepal, Laos, Kina, Tajlandë, etj.
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ekonomike. Por, me zhvillimin e industrisë 
dhe ndarjen e punës si punë parciale e cila 
merr pjesë vetëm në një fazë saktë të caktuar 
të prodhimtarisë humbet kuptimi i strukturës 
mjeshtërore kualifikuese të klasës punëtore. 
Punëtori në kushte të këtilla merr pjesë vetëm 
në një fazë të caktuar të prodhimtarisë, ndër-
sa fazat tjera i janë të panjohura. Pikërisht 
prodhimtaria e këtillë kontribuon deri në ek-
sploatimin më të madh të punëtorisë. Si përg-
jigje të kësaj punëtorët përsëri e kthejnë qasjen 
dhe konceptin të organizimit (principin e orga-
nizimit esnaf profesional) dhe fillojnë të orga-
nizohen në bazë të masivitetit sa më të madh. 
Në fakt, sindikatat gjithë e më shumë përfshinë 
punëtorë të degës së caktuar, gjegjësisht indus-
trisë pa dallim të profesionit të tyre specifik, si 
dhe rolit në procesin e prodhimtarisë. Pikërisht 
vendosja e këtillë e sindikatave ndihmonte në 
luftën sa më të suksesshme të punëtorëve për 
realizimin e të drejtave të tyre. Edhe filloi të 
krijojë bashkëpunim të caktuar në mes orga-
nizatave të ndryshme sindikale duke krijuar të 
a.q. qendra sindikale. Për të shënuar është fakti 
se për gjithë kohën e ekzistimit të organizatave 
sindikale gjatë shekullit XIX, por edhe fillimit 
të shek XX borgjezia dhe shteti kanë qëndrim 
të kundërt drejt lëvizjes organizative sindikale 
punëtore. Por, lëvizja sindikale në Evropë pas 
Luftës së dytë botërore merr karakteristika më 
ndryshe. Kështu në tokën e Evropës zhvillohet 
ndryshime të mëdha shoqërore – ekonomike 
dhe politike si rezultat i përparimit të madh 
shkencor dhe teknik. Me këtë zhvillohet proces 
i fuqishëm i revolucionit të forcave prodhuese 
i cili në shumë vende të këtij rajoni i udhëheq 
drejt të a.q. revolucionit të tretë shkencor – te-

knologjik. Këto ndryshime janë të përcjella 
me koncentrim të fuqishëm dhe internaciona-
lizim të kapitalit si dhe shoqërimi ndërkom-
bëtar ekonomik dhe përforcimin e intervenimit 
shtetëror kapitalist. Sipas kësaj raportet sho-
qërore në të gjitha nivelet marramendës ndry-
shohen. Raportet në prodhimtari në mënyrë ra-
dikale kanë ndryshuar gjatë së cilës sjell deri 
në ndryshime edhe në strukturën ekonomike 
dhe sociale të punëtorëve. Me këtë ndryshohet 
edhe pozita, statuti dhe funksioni i punëtorëve.  
Të gjitha këto ndryshime  në një pjesë të mad-
he shprehen edhe te sindikata, gjegjësisht në 
rolin dhe funksionin e tij në shoqëri. Nga roli 
i parë, gjegjësisht koncepcioni i sindikatës si 
luftëtar dhe mjet për mbrojtjen e interesave 
dhe përmirësimin e pozitës së punëtorëve në 
shoqëri, sindikatat gjithnjë e më shumë bëhen 
faktor të rëndësishëm, rrethi i punës të së cilit, 
veprimtarisë dhe interesave dukshëm u zgjerua. 
Tani më sindikatat marrin pjesë në formimin 
dhe vendimmarrjen për disa aspekte të poli-
tikës ekonomike të vendeve të tyre. Po ashtu 
ndikimi i tyre është zgjeruar edhe në raport të 
planifikimit të rrjedhave ekonomike, të poli-
tikës të shpërndarjes të së ardhurës nacionale, 
të aspekteve të zhvillimit tekniko teknologjik si 
dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare ekonomike 
dhe politike12. Sot sindikatat edhe përpiqen që 
të shndërrohen në faktor i cili do të merr pjesë  
nëse jo më shumë, bile me mendim në raport të 
çështjeve të jashtme politike.  

2.2. Tendencat dhe fazat në lëvizjen 
sindikale

Që të mundet më mirë të sqarohet roli i sin-
dikatës në negociatën kolektive do të duhet 
të përfshihen edhe përgjigjet e disa çështjeve 
rreth tendencave dhe rrymave brenda në vet 
sindikatat, vendosja e tyre në raport me shtetin 
sot dhe raportet me faktorët politik (me partitë 
për shembull ose kompanitë multinacionale), si 
dhe funksionet të cilat i kryen sindikata në rre-
thimin modern.

Ka dukuri të caktuara të cilat më shumë ose 
më pakë janë karakteristike për vendet e zh-
villuara kapitaliste nga Evropa, Azia, si dhe 
Amerika. Pas Luftës së dytë botërore lëviz-
ja sindikale morri rrjedhë më ndryshe në këto 
vende. Para lufte, lufta për sindikatën për 
përmirësimin e kushteve për punë dhe punësim 
si dhe për mëditje më të larta u zhvillonte pa 
përzierje të shtetit nëpërmjet mekanizmave të 
“negocimit të lirë kolektiv”. Përzierja e shtetit 
ngadalë evoluoi dhe filloi së pari me interven-
imin në rast të grevave më të mëdha nëpërm-
jet ndërmjetësimit dhe arbitrimit e deri edhe 
në përcaktimin e mëditjeve minimale. Përskaj 
kësaj shteti ndërmerr kurs edhe të nxitjes së 
vet negocimit kolektiv. Këto tendenca janë të 
pritura nëse merret parasysh kushtet më lartë 
të orientuara politike dhe ekonomike të cilat e 
ndjekin shoqërinë kapitaliste deri në fillimin e 
Luftës së dytë botërore. Pas saj në një numër 
të madh të vendeve para së gjithash nga Evro-
pa gjithnjë e më shpesh paraqiten turbulenca 
të caktuara ekonomike, siç është inflacioni, e 
shteti fillon të përzihen edhe në vet procesin e 
përcaktimit të së ardhurës nëpërmjet politikës 
së rrogave. Me vet këtë shteti u imponua si anë 

e tretë dhe faktor i ri në procesin e negocimit 
kolektiv, me çka dukshëm u ndryshua koncepti 
i mëparshëm dhe marrëdhëniet mes punëtorëve 
dhe punëdhënësve. Në gjithë këtë ndikim të tij 
kishte edhe rritje të madhe të kompanive multi-
naciuonale dhe krijimin e qendrave të fuqishme 
ndërkombëtare të fuqisë të cilat veprojnë në më 
shumë vende me çka e ndryshojnë sistemin e 
veprimtarisë të sindikatave.  Jo vetëm tregjet 
nacionale të fuqisë punëtore, fushë e interesit 
të organizatave sindikale, por kapitali ndër-
kombëtar kërkon edhe organizim ndërkombëtar 
dhe veprimtari të punëtorëve. Sa u arrit në atë 
është çështje e analizës së tjetër më të shtjel-
luar. Duket se kompanitë multinacionale edhe 
më shumë i përçanë sindikatat dhe u shkaktuan 
probleme më të mëdha. Nga ana tjetër përsëri 
ndodhi një dukuri interesante e afrimit të sin-
dikatave dhe shtetit. Madje me gjithë tenden-
cat më të mëdha statistike të cilat i manifeston 
shteti nëpërmjet intervencionalizmit të tij, nga 
njëra anë dhe zgjerimit të angazhimeve të sin-
dikatës ndaj çështjeve shoqërore nga ana tjetër 
imponon mundësi për konfrontime eventuale 
dhe ndeshjeve në mes këtyre dy organizatave. 
Por, ndodhë pikërisht e kundërta, bile në shi-
kim të parë. Numri i madh i sindikatave para së 
gjithash nga Evropa Perëndimore gradualisht 
filluan të përputhen në realitetin e përhershëm 
kapitalist shoqëror. Aktivitetin e tyre të plotë 
një numër i madh i sindikatave e ndërlidhën për 
strukturën shtetërore – administrative. Me rr-
jedhë të këtillë sindikatat në këto vende gjithë e 
më pak i interesojnë raportet të cilat i krijuan në 
shoqërinë kapitaliste, por përkundrazi shikuan 
se si më shumë të afrohen deri te elita qever-
itare13. Në këtë mënyrë sindikata paraqitet në 
një pjesë të madhe si forcë ndërmjetësuese në 

11I këtillë ishte rasti mes vet vendeve Evropiane, ku për shembull lëvizja gjermane punëtore patjetër të luftonte për 
realizimin të drejtave dhe lirive liberale demokratike në shtetit e borgjezisë autoritare mbretërore për të cilën lëvizjet 
punëtore në vendet e Evropës perëndimore u kursyen.

12 Definicioni i pranuar për rolin e sindikatës në Evropë në kohën më të re, “Enciklopedia politike”, cit. i për. faq. 961.  
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mes punëtorëve dhe sistemit ekzistues kapital-
ist. Sindikata lufton për interesat punëtore në 
kuadër të sistemit kapitalist tek pronarët e kom-
panive dhe shtetit dhe e kundërta, e përfaqëson 
ekzistencën dhe vazhdimësinë e sistemit kap-
italist tek klasa punëtore14. Vjen deri te buro-
kratizimi i caktuar i sindikatave, e cila para së 
gjithash ka ndikim negativ në pozitën e sind-
ikatës në negocimin kolektiv. Këto tendenca u 
përkasin më shumë sindikatave në vendet ka-
pitaliste të Evropës dhe Amerikës. Në Japoni 
për shembull studimi është më ndryshe para së 
gjithash për shkak raporteve specifike shoqërore 
dhe punuese të cilat e përbëjnë shoqërinë Ja-
poneze. Po ashtu mundet të konstatohet se edhe 
përskaj bashkëpunimit gjithë e më të shprehur 
dhe afrimin e sindikatave me shtetin15, gjithsesi 
vjen edhe deri te antagonizmat dhe ndeshjet e 
caktuara mes tyre veçanërisht kur janë të rrezi-
kuara disa interesa të rëndësishme të sindikatës. 
Kështu është për shembull rasti me politikën e 
rrogave ose tentimi i shtetit që ti kufizojë disa 
të drejta më të arritura të punëtorëve, siç është 
për shembull e drejta e grevës. 

Në zgjidhje të raportit të këtillë në mes sin-
dikatave dhe shtetit në Sistemin Evropian të 
tregut gjatë viteve 60-70 të shekullit të kaluar 
u paraqiten dy, gjegjësisht tre shikime teorike 
rreth rolit të sindikatës, organizimit të tij dhe 
qëllimeve drejt të cilëve hapëron. Kështu dy 
qëndrimet e para shkuan kah ajo se sindikata 
e humb fuqinë dhe forcën e saj duke ndërtu-
ar marrëdhënie të atilla të afërta me strukturën 
shtetërore, ndërkaq shikimi i tretë vlerësonte se 
forca e sindikatës do të rritet. Madje vetë ndar-
ja e sindikatave në reformatore dhe integrale 
solli deri te paraqitja e dy shikimeve të para. 

Vlerësohej se reformatorja e cila e përfshiu 
lëvizjen sindikale nuk do të ndihmojë në asgjë 
tjetër por vetëm do të krijojë elita udhëheqëse 
të cilët do të shikojnë me çdo çmim që të in-
tegrohen në shoqëri. Integristëve u vërehej se 
i mohojnë liritë formale dhe të drejtën e përg-
jithshme të votës gjë që i çon drejt izolimit. 
Njëra e viktimizonte qëllimin për lëvizje, kurse 
tjetra lëvizjen për qëllimin16. Nga ana e tretë 
vlerësohej se në numër të madh të sindikatave 
rritet numri i kësaj fuqie e cila e kundërshton 
koncepcionin për rolin e sindikatës si pjesë in-
tegrale e sistemit ekzistues. Por, nga perspek-
tiva e sotme mundet të përfundohet se fuqia e 
kësaj rryme megjithatë nuk ishte e atillë që tu 
kundërvihet elitave qeveritare në vet sindikatat 
dhe ta ndryshojë orientimin e lëvizjes sindikale 
në tërësi. Lëvizja sindikale nuk arriti të dalë nga 
kriza të cilën e ndjek në nivel botëror. Raportet 
kapitaliste të cilat u formuan pas Luftës së dytë 
botërore dhe zgjasin deri më sot nuk premtojnë 
lëvizje sindikale më ndryshe. Në fakt e gjithë 
kjo është determinuar nga një numër i madh i 
faktorëve shoqëror për të cilët diçka u fol më 
lartë. Sido që të jetë nga vet gjendja në lëvizjen 
sindikale do të formohen mundësitë dhe forca 
e sindikatës, gjegjësisht e punëtorëve gjatë ne-
gociatave kolektive. Kjo është në plan të përg-
jithshëm nacional. Gjithsesi se për fuqinë e 
sindikatës në negocimin kolektiv rol do të kenë 
edhe shumë faktorë tjerë të cilat janë me karak-
ter objektiv dhe subjektiv.        

Sindikatat realizojnë bashkëpunim të caktu-
ar edhe me partitë politike. Punëtorët vlerësojnë 
se me ndihmën e partive politike më lehtë do ti 
realizojnë të drejtat e tyre, ndër tjerash edhe të 
drejtën e negocimit kolektiv. Me ndihmën të eli-

13Barnet R.J. dhe Miler R.E. vlerësojnë se pas Luftës së dytë botërore liderët punëtorë janë zëvendësuar me punonjës 
shtetas të cilët presin shumë më tepër nga darka në Shtëpinë e bardhë, se sa nga grevat. Kështu për shembull lëvizja 
punëtore AFL-CIO para së gjithash përpiqet si ti integrojë sindikatat në mënyrën amerikane të jetës..., “Përfshirje 
globale”, Zagreb, 1979, faq. 328.

tave politike punëtorët dëshirojnë të bëjnë rezis-
tencë të caktuar të punëdhënësve gjatë negocim-
it, nënshkrimit dhe zbatimit të marrëveshjeve 
kolektive. Shkalla dhe format e bashkëpunimit 
në mes sindikatave dhe partive politike është 
i ndryshëm dhe varet nga shumë gjëra. Në një 
numër të madh të rasteve ato janë edhe fortë të 
lidhura edhe në varësi të ndërsjellë. Kjo është 
karakteristike si për sindikatat në vendet kapi-
taliste, ndërsa edhe më tepër ishte në ato social-
iste. Në ndikimin e ndërsjellë një numër i madh 
i qëndrimeve ju përputhen. Disa sindikata thua-
jse edhe në mënyrë organizative janë të lidhura 
me partitë punëtore si për shembull sindikata në 
Angli, Suedi, Norvegji ku anëtarësia sindikale 
njëherit është edhe anëtar i partisë Laburistike 
ose i partisë Social-demokratike. Në disa vende 
ekzistojnë edhe të a.q. sindikata Krishtere të cilët 
ngushtë bashkëpunojnë me partitë krishtere. Sa 
i përket Evropës lindore dhe juglindore lëvizja 
sindikale është ngushtë lidhur me partitë, për të 
cilat më poshtë do të bëhet fjalë.

Duke pasur parasysh të lartshënuarën në teori 
mund të thuhet se zhvillimin i sindikatës në peri-
udhë prej dy shekujve e bëjnë disa cikle specifike 
zhvillimore të cilat janë ndarë në katër faza17. 

 Faza e parë e përfshinë periudhën nga kri-
jimi i organizatave të para sindikale në fillim të 
shekullit XIX, e deri në njohjen e tyre të parë kah 
vitet 80-ta dhe 90-ta të së njëjtit shekull në vende 
të caktuara. Kjo fazë gjithsesi nuk është identike 
në të gjitha vendet, gjegjësisht diku paraqitet 
shumë vonë.

Faza e dytë përfshinë periudhën nga fundi 
i shekullit XIX e deri në përfundimin e Luftës 
së dytë botërore, e cila fazë karakterizohet me 
polarizim fundor, radikalizëm dhe shkëputje në 
lëvizjen sindikale. Po ashtu në këtë fazë ndodh 
formim i caktuar i legjislacionit të punëtorëve 
dhe social. 

Faza e tretë është faza e depolitizimit, dera-
dikalizimit dhe integrimit institucional të sind-
ikatës dhe zgjatë që nga fundi i Luftës së dytë 
botërore e deri në vitet e 70-ta të shekullit XX.

Faza e fundit nga vitet e 70-ta të shekullit 
të kaluat e deri më sot është karakteristike me 
rishqyrtimin dhe largimin e koncepcionit të 
gjeratëhershëm dhe praktikës së organizimit 
sindikal. Kjo është periudhë e ndryshimeve, e 
krizave të kapitalizmit, të rrënimit të real-so-
cializmit dhe koha e arritjeve të reja teknolog-
jike të cilat ndikojnë te sindikata dhe roli i saj 
para së gjithash si palë e negociatave.

2.3. Sindikalizmi dhe personat me 
handikap

Duke e ndjekur rrugën zhvillimore të sind-
ikatave, tendencat dhe fazat nëpër të cilat kalon 
sindikalizmi nga fillet e saja, e deri më sot, e 
vërejtur është se çështja e punëtorëve dhe në 
përgjithësi e personave me handikap është tra-
jtuar rrallë dhe shumë pak. Personat me han-
dikap nuk paraqesin grup të veçantë të ndarë 
të të punësuarve të cilat janë pjesë e agjendës 
sindikale, por shpeshherë janë pjesë e sistemit 
të përgjithshëm e mbrojtjes së anëtarësisë sin-
dikale. Pikërisht ky fakt, i mungesës së inicia-

14Gor А., Ekologjia dhe politika, Beograd, 1982, faq. 175.
15Prej të gjitha shteteve evropiane vetëm Franca mundet të lavdërohet se edhe më tej ka punëtori më radikale e cila më 
shpejt organizon grevë, sesa ka vullnet të negociojë në mënyrë kolektive, Lubarda B.A., Zgjedhja e kontesteve kolek-
tive të punës, Shteti juridik, Beograd, 1999. 
16Edicioni “Marksizmi në botë“ , nr. 7-8, 1976, faq. 257.
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tivës për përkushtim të personave me handikap 
në kuadër të aktiviteteve sindikale dhe i ven-
dosjes si pjesë e qëllimeve sindikale (mbrojtja 
e veçantë e personave me handikap në kuadër të 
marrëdhënies së punës), flet për vetëdijen, por 
edhe shkallën e pjekurisë të sindikalizmin për 
momentin. Madje, nuk ekziston asnjë shoqatë 
e veçantë e ndarë e të punësuarve në bazë sind-
ikale e cila i bashkon personat me handikap në 
kuadër të punës.

Ndarja e personave me handikap si grup i 
veçantë i të punësuarve e cila do të organizo-
het në mënyrë autoktone sindikale në fakt nxit 
dilema të caktuara dhe qëndrime të ndryshme. 
Ekziston mendim se kjo nuk ka nevojë për sh-
kak konsolidimit dhe përforcimit të sindikat-
ave, e deri te qëndrimi se për shkak mbrojtjes 
më të mirë të personave me handikap i nevo-
jshëm është ekzistimi i sindikatave të veçanta 
të cilat do ti përfshinë personat me handikap 
gjegjësisht bazë profesionale – personale e sho-
qërimit.  

Nga ana tjetër sot gjendja faktike lëvizë në 
drejtimin se personat me handikap janë pjesë e 
sindikatave dhe të drejtat e tyre mbrohen si të 
punësuar, por jo si grup i veçantë i të punësu-
arve. Kjo gjendje nuk i përgjigjet realitetit juri-
dik ndërkombëtar, para së gjithash të konventës 
dhe rekomandimeve të Organizatës ndërkom-
bëtare të punës, si dhe të akteve të Bashkimit Ev-
ropian. Madje, në planin ndërkombëtarë veçse 
ekziston dhe zhvillohet sistemi i mbrojtjes së 
veçantë të personave me handikap në korniza të 
marrëdhënies së punës, si grup i veçantë i ndarë 
i të punësuarve. Përsëri ngel dilema e nevojës 
ose jo, për organizim të veçantë sindikal të per-
sonave me handikap në kuadër të aktiviteteve të 
tyre profesionale?!

17Stoilkoviq Zoran,  Roli shoqëror dhe zhvillimi I sindikatës, përmbledhje punimesh – Sindikata dhe shoqëria në trazi-
cion, Beograd, 1995.
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3
REALITETI MAQEDONAS 

SINDIKAL – RRUGË DREJT 
TË DREJTAVE PUNËTORE

Kur bëhet fjalë për lëvizjen maqedonase sindikale, gjegjësisht për sindikalizmin maqedo-
nas, para së gjithash mendojmë në periudhën e pavarësimit të shtetit, duke filluar nga viti 
1991. edhe pse, ky nocion tek gjeneratat e caktuara në vend para së gjithash i asocon në peri-
udhën e kohës e rregullimit socialist ekonomik dhe politik, përsëri sindikalizmi në përgjithësi, 
por edhe tek ne, direkt dhe burimisht është ndërlidhur me rrjedhat tregtare ekonomike, gjeg-
jësisht me kapitalizmin si sistem ekonomik i rregullimit. Kjo nga shkaku i thjeshtë, meqenëse 
sindikatat si organizata të punëtorëve supozojnë ekzistim të anës së kundërt, ndërsa ata janë 
punëdhënësit me të cilët hynë në interakcione juridike - ekonomike.

Gjithsesi në fillim do ti përmendim disa fakte 
esenciale rreth sindikalizmit në Maqedoni nga 
periudha e shekullit XX. Në fakt, në Maqedoni 
sindikatat e para të përziera paraqiten kah fun-
di i dekadës së parë të shekullit XX pas Revo-
lucionit ë ri turk, por ende nën pushtetin Turk. 
Periudha deri në Luftën e parë botërore në të 
gjitha vendet e Evropës juglindore në mes tjer-
ash edhe në Maqedoni karakterizohet me akti-
vitet të madh punëtorë dhe rritjes së forcës të 
punëtorëve. Po ashtu edhe numri i punëtorëve 
në organizatat rritet. Lëvizja punëtore lidhet me 
partitë social – demokrate siç ishte rasti me atë 
në Evropë duke i kultivuar idetë socialiste, e më 
vonë edhe komuniste. Megjithatë udhëheqësja 

sindikale nuk ishte e bashkuar dhe u nda në lidh-
je me veprimtarinë politike, ndërsa kjo gjithsesi 
u shpreh edhe te aksioni sindikal18. 

Deri pas vitit 1918 dhe me krijimin e 
Mbretërisë të Serbeve Kroatëve dhe Sllovenëve, 
në të cilën edhe pse jo si tërësi e pavarur, meg-
jithatë hynte edhe Maqedonia, u krijuan kushte 
për bashkimin e lëvizjes punëtore në të a.q. 
vende jugosllave. Në periudhën në mes dy 
luftërave botërore sindikatat maqedonase ose 
më saktë thënë punëtorët maqedonas anëtarëso-
hen dhe veprojnë në kuadër të shtetit të atëher-
shëm, ku edhe pse nuk kanë rrugë të pavarur 
zhvilluese, përsëri u ndërtua vetëdija e pavarur 
sindikale dhe ideja për mbrojtjen e të drejtave 
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të marrëdhënies së punës. Në këtë periudhë, në 
vitin 1919 (22-23 prill) është mbajtur Kongre-
si i bashkimit të sindikatave dhe është krijuar 
Këshilli punëtor qendror sindikali Jugosllavisë 
(CRCVJ)19. Kjo periudhë e bashkimit të vep-
rimtarisë të sindikatave jugosllave zgjati shkurt 
deri në Obznanën në dhjetor të vitit 1920. por, 
edhe pse është periudhë e shkurtër  pasurohet 
me një numër të madh të grevave të punëtorëve 
të cilët këtë mënyrë, gjegjësisht metodë të luftës 
sindikale shpeshherë e praktikojnë në luftë për 
realizimin e të drejtave më të mëdha.

Veç më në vitin 1921 filloji krijimi i atmos-
ferës së ndarjeve dhe përçarjes e cila ekzistonte 
edhe para Luftës së parë botërore. Ndarja në sin-
dikata reformiste dhe në revolucionare përsëri 
u aktualizua. U krijuan edhe të a.q. sindikata të 
pavarura të cilët edhe pse nuk janë në anëtarësi 
të madhe (prej 20-30000) roli dhe rëndësia e tyre 
e tejkalonte numrin e tyre. Në vitin 1921 është 
formuar Lidhja kryesore punëtore (LKP), ndër-
sa në vitin 1923 Këshilli sindikal i mes Lidh-
jeve është riemëruar në Këshilli qendror punëtor 
sindikal i Jugosllavisë (KQPSJ). Përskaj këtyre 
ekzistonin edhe shumë sindikata tjera në korni-
za të këtyre qendrave ose sërish si të veçanta. 
Që në vitin 1925 filloi të përpilohet platformë 
për veprimtarinë e bashkuar e cila nuk përjetoi 
në të vërtetë veçanërisht pas diktaturës së janarit 
të vitit 1929, e cila i ndaloi sindikatat e pavar-
ura. Në kongresin për bashkimin e sindikatave 
reformiste në vitin 1925 erdhi deri te ndryshimi 
i emrit prej LKP në Lidhja e bashkuar punëtore 
sindikale e Jugosllavisë (URSSJ). Ai do të vazh-
dojë të ekzistojë deri më vitin 1940 kur është 
ndaluar në dhjetor. Zhvillimi i sindikatave në 
vendet e ish Jugosllavisë është lidhur me Partinë 

komuniste (PK), gjegjësisht ajo qëndron fuq-
ishëm pas punëtorëve dhe sindikatave të tyre. 
Kjo veçanërisht është e dukshme pas kongresit 
të IV të PKJ të vitit 1943. Më parë ekzistonte 
bredhje dhe platformë jo plotë e ndërtuar e PK 
në lidhje me lëvizjen sindikale. Si pasqyrim i saj 
në vet sindikatat ekziston fraksion dhe ndarje. 
Por, pas vitit 1934 PK i  jep mbështetje të plotë 
sindikatës (të URSSJ edhe pse është reformiste, 
por përpiqet të infiltrojë anëtarë të saj) e cila ka 
pasqyrim pozitiv20 gjatë luftës së punëtorëve 
për të drejtat e tyre. Gjithsesi gjatë viteve 30-
ta, e deri më 40-ta sindikata nuk ngel imun i 
“sëmundjeve”  të cilat paraqiten tek sindikatat 
në Evropën Perëndimore siç është formimi i el-
itave sindikale dhe birokrartive  të cilët luftën 
punëtore e sjellin në mbledhje të peticioneve 
dhe lutjeve, ndërsa jo në aksione më konkrete 
të cilët do të kishin lindur fryt. Por, edhe përskaj 
kësaj kah fundi i viteve të 30-ta të shekullit XX 
aktiviteti sindikal përforcohet gjatë së cilës nd-
jehet veçanërisht në URSSJ  platformë klasore 
– luftarake dhe revolucionare (nën veprimin e 
komunistëve).

Si edhe në vendet tjera të Evropës dhe në Ev-
ropën Juglindore, në Maqedoni sindikata lufton 
për përmirësimin e pozitës së punëtorëve, për 
sigurinë e tyre më të madhe sociale. Por, gjithse-
si karakteristikë është se tek ne sindikatat marrin 
edhe një fije radikale e cila pretendon ndryshim 
të sistemit. Kjo është nën veprim dhe ndikim të 
komunistëve. 

3.1. Sindikata në socializëm 
Në Maqedoni sindikata  pas Luftës së dytë 

botërore merr vend të rëndësishëm në jetën sho-
qërore. Kjo vjen nga nevoja e integrimit të sind-
ikatës dhe veprimtarisë së përbashkët me kreun 
partiak në realizimin e qëllimeve socialiste. 
Kështu, ndodh një paradoks, ku sindikata për-
fundimisht e merr rolin e merituar dhe njohjen 
në shoqëri, por e humbi rolin dhe funksionin 
bazë. Sindikata u vendos në shërbim të partisë 
dhe shtetit në kuadër të ndërtimit të shoqërisë 
socialiste dhe vetëqeverisjes punëtore. Në vitin 
1944 në Beograd u mbajt Këshilli qendror sin-
dikal aksionar, ndërsa në vitin 1945 është mba-
jtur Konferenca e parë e përgjithshme vendore 
sindikale gjatë së cilës u formua sindikata e 
vetme me kryetar Gjuro Sallaj. Sindikata në atë 
kohë numëronte 200 000 punëtorë nga e gjithë 
Jugosllavia. Veç më në vitin 1946 sindikata 
numëronte 700 000 anëtarë që për në vitin 1948 
në kongresin e parë të Lidhjes së re të emëruar 
të sindikatave të Jugosllavisë të numëron 1 511 
00021 anëtarë . Në Maqedoni u formua Lidhja e 
Sindikatave të Maqedonisë – LSM e cila ekzis-
ton dhe funksionon deri më sot. 

Në kuadër të shoqërisë së re të organizuar 
vetëqeverisëse, sindikata e ndjek realitetin 
shoqëror dhe do të thuhej se me sukses adap-
tohej në nevojat dhe detyrat e reja më ndryshe 
të cilat kërkohen prej saj.. mbrojtja e intere-
save të punëtorëve nuk ka ngecur, por qenësisht 
është zvogëluar. Punëtorët janë ata të cilët në 
socializëm janë edhe udhëheqës (veçanër-
isht në vendet e ish Jugosllavisë me sistemin e 
vetëqeverisjes), e sipas kësaj nuk bëhet fjalë për 
ndonjë i cili do ti kishte shfrytëzuar. Por, gjithse-
si sindikata kah fundi i viteve të 40-ta paraqitet 
me 8 orë kohë pune, për rregullimin preciz të 

sistemit tarifor, si dhe të sigurohet sistem opti-
mal i marrëveshjeve kolektive dhe masave tjera 
të mbrojtjes së punëtorëve. Në periudhën deri në 
fund të viteve 40-ta dhe fillimin e viteve 50-ta 
në Maqedoni sistemi i negocimit kolektiv ende 
nuk ishte krejtësisht i lëshuar22. Në mungesë 
të rregullativës ligjore dhe nënligjore zbatohet 
marrëveshjet kolektive të lidhura para luftës. 
Po ashtu marrëveshjet kolektive zbatohen për 
sektorin privat i cili në të vërtetë ishte i marg-
jinalizuar, por jo edhe plotësisht i shkatërruar. 
Gjithsesi, vetëqeverisja ishte detyra kryesore 
dhe qëllim i sindikatës në Maqedoni gjatë viteve 
të 50-ta të shekullit XX të cilën e kreu me sukses 
(para së gjithash për shkak të rrjetit të zhvilluar 
të këshillave në të gjitha strukturat e menaxhimit 
me fabrikat nëpër tërë Jugosllavinë). Sindikata 
ekzistonte si organizatë shoqërore politike, e 
cila gjithsesi llogaritej se është formë e vetorga-
nizimit të klasës punëtore, edhe pse vendimet e 
rëndësishme nuk silleshin pa miratimin e elitës 
partiake23. Edhe përskaj të gjitha negativiteteve 
sindikata deri në fillim të viteve 80-ta udhëheq 
rol mjaft aktiv në shoqërinë e atëhershme ma-
qedonase. Edhe pse paraqet pjesë të sistemit 
njëpartiak, gjegjësisht e ndjek dhe vepron në 
kuptim të përforcimit të vetëqeverisjes social-
iste, sindikata mundet të lavdërohet se ajo është 
periudhë kur në Maqedoni punëtorët gëzojnë të 
drejta dhe mbrojtje të mëdha të cilat paraprak-
isht, ndërsa edhe pas saj nuk janë të njohura. Kjo 
gjithsesi nuk ishte meritë konkrete e sindikatës 
(edhe pse edhe ajo kishte rol të caktuar), por 
më shumë në vet sistemin të cilin e promovonte 
vetëqeverisja punëtore. 

Sindikata në pajtim me kushtetutën dhe lig-
jin e RSFJ drejtpërdrejtë merrte pjesë në lidh-
jen e të a.q. marrëveshje shoqërore të cilat 

18Kështu për shembull në Kropaci erdhi deri te ndeshja mes reformatorëve të mbledhur në Lidhjen komunale punëtore 
– socialist dhe revolucionar të djathtë në Kartel të lidhjeve profesionale – majtistët, komunistët. Ngjajshëm ishte edhe 
në Serbi dhe Bosnje ku deri në bashkimin e vërtetë erdhi pas Luftës së dytë botërore.  
19Brajiq V., E drejta e punës, Administrata bashkëkohore, Beograd, 2001, 460-461.

20Kështu në vitin 1928 URSSJ ka rreth 25 000 anëtarë, në 1936 rreth 54 000 anëtarë, ndërsa në vitin 1940 ka 100 000 
anëtarë.
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janë të ndryshme nga marrëveshjet kolektive 
për nga natyra dhe lënda e tyre. Në fakt, me to 
përputhen interesa të caktuara më të zgjeruara 
vetëqeverisëse shoqërore për vetë pjesëmarrësit 
në marrëveshjen ose ndonjë interes të përgjith-
shëm shoqëror24.

Veçse në vitet e 80-ta sindikata në Maqedoni 
e humb forcën e saj në korniza të detyrës e cila 
iu imponua në dekadat e mëparshme. Kriza në 
shoqëri pasqyrohej edhe si krizë në sindikatë. 
Por, për dallim nga kriza shoqërore e cila në një 
numër të caktuar vendesh të Evropës juglindore 
më vonë u tejkalua, kriza në lëvizjen sindikale 
ngeli. Kjo krizë e sindikalizmit manifestohet jo 
vetëm në vendet post – socialiste, por paraqet 
fenomen global ku vërehet dobësim i sindikat-
ave gjithkund nëpër botë. Në kushte të këtilla 
sindikatat e pritën realitetin e ri politik në Ma-
qedoni, gjegjësisht pavarësimin dhe pavarësinë 
nga viti 1991.  

Në këtë periudhë personat me handikap gëzo-
jnë mbrojtje të veçantë para së gjithash në kuadër 
të legjislacionit, e deri në periudhën e fillimit të 
viteve të 70-ta edhe personave me handikap nuk 
mundej të ju ndërpritej marrëdhënia e punës as 
në një bazë nëse kanë aftësi të ngelur pune. Kjo 
ishte karakteristike në Ligjin për marrëdhënie 
të ndërsjella të punëtorëve në punë të lidhur të 
vitit 197325. Çështjen e handikapit sindikatat e 
trajtonin në korniza të agjendës së përgjithshme 
për mbrojtjen e të drejtave të marrëdhënies së 
punës dhe nuk ekziston çështje e ndarë e veçantë 
e personave me handikap në marrëdhënien pune. 

3.2. Sindikatat në Maqedoni dhe 
mbrojtja e personave me handikap 

pas vitit 1991
Ndryshimi i sistemit shoqëror solli deri në 

ndryshimin edhe në lëvizjen sindikale në Ma-
qedoni. U formua pluralizëm sindikal, ku u 
paraqitën më shumë sindikata. Përskaj më LSM 
ekzistuese, u formua edhe Konfederata e sind-
ikatave të lira – KSL, Unioni i sindikatave të pa-
varura të Maqedonisë – USPM. Përskaj këtyre 
tre qendrave kryesore sindikale u paraqitën edhe 
sindikate të tjera në nivel qyteti të cilët bashko-
jnë të punësuar në shëndetësi dhe farmaci. Sind-
ikata me parashenjë “të pavarur” etj. 

Karakteristikë kryesore e sindikalizmit në 
këtë periudhë është zvogëlimi numri i anëtarëve 
të sindikatave dhe në kuptim të caktuar mes 
raporteve sindikale të cilët shkojnë në linjë të 
qëndrimeve të kundërta, e jo të bashkëpunimit.

Në 27 vitet e kaluara të veprimtarisë së pa-
varur sindikale në Maqedoni sindikatat u balla-
faquan me një numër të madh sfidash. Mes tyre 
ishte rritja e numrit të personave të papunë në 
vëllim të madh, transformimi i sistemit ekono-
mik, krijimi i kornizës së re juridike për veprim-
tari sindikale dhe lidhjen me rrjedhat ndërkom-
bëtare sindikale.

Çështja e personave me handikap  në mar-
rëdhënie pune ende nuk është aktive në rendin 
e ditës të sindikatave, edhe pse e njëjta morri 
aktualitet. Sindikatat vazhduan që ti trajtojnë 
personat me handikap në marrëdhënie pune me 
inercion të së kaluarës. Në fakt, nuk ekziston 
agjendë e veçantë sindikale ose program i cili 
do të parashihej mbrojtjen e të drejtave të mar-

rëdhënies së punës të personave me handikap, as 
që ekziston mirëkuptim  e rëndësisë të integrim-
it social dhe shoqëror e cila e ka marrëdhënien e 
punës për persona me handikap. Ekzistimi i pro-
grameve të veçanta të cilat në mënyrë financia-
re do ti kishin përkrahur personat me handikap 
ende nuk janë të njohur nga ana e sindikatave, 
por tani për tani është vetëm pjesë e aktiviteteve 
të cilat i realizon shteti.  

Veçanërisht problematik është fakti se tek 
personat e punësuar me handikap ekziston sh-
kallë relative e madhe e keqpërdorimit të së dre-
jtave të marrëdhënies së punës, e cila iniciohet 
dhe zbatohet nga punëdhënës të caktuar. Në fakt, 
në pajtim me kornizën ligjore për punësimin 
e personave me handikap në shtetin u zhvillua 
sistemi i nxitjes financiare dhe lehtësim tatimor 
të cilët duhet të ndihmojnë për punësim më të 
madh dhe më të shpejtë të personave me hand-
ikap, si dhe integrimi i tyre më aktiv në sistemin 
e gjithëmbarshëm shoqëror nëpërmjet punës. 
Por, praktika tregon se ekzistojnë keqpërdorime 
të caktuara në lidhje me pagesat e rrogave dhe 
kompensimeve të tjera për këto persona, si dhe 
mosardhjen në vendin e punës të këtyre të punë-
suarve, por vetëm shfrytëzim fiktiv i privileg-
jeve nga ana e punëdhënësve. 

Po ashtu nuk ekziston sistem i veçantë i 
ndarë sindikal ose edhe koncept i cili do të ishte 
organizim i veçantë, aktiv dhe direkt sindikal 
i personave me handikap të cilët janë në mar-
rëdhënie pune. Në praktikë ekzistojnë organiza-
ta të veçanta të personave me handikap, por nuk 
ekzistojnë sindikate të veçanta të cilët në nivel 
personal do ti kishin bashkuar personat e punë-

suar me handikap të cilët punojnë në sektorë dhe 
degë të ndryshme (sektori industrial, shërbyes, 
privat ose publik). Nga ana tjetër fenomeni i 
handikapit ka komponentin e saj psikologjike. 
Kjo në praktikë do të thotë se një pjesë e per-
sonave me handikap nuk vlerësojnë se handika-
pi paraqet pengesë gjatë kryerjes së detyrave të 
punës ose që aspak nuk llogarisin se janë perso-
na me handikap. Përskaj kësaj mund të thuhet se 
shoqëria maqedonase relativisht pak dhe vonë e 
njohu problemin e handikapit si çështje aktuale, 
e kështu në mënyrë përkatëse e trajton. Ende 
nuk ka ndjenjë të mjaftueshme të të gjitha ak-
torëve shoqëror në lidhje me handikapin, ndërsa 
veçanërisht nga aspekti i punës – juridik. Pikër-
isht për këtë çështje të handikapit në punën dhe 
veçanërisht organizimin sindikal ende nuk është 
aktuale në asnjë bazë, as që është trajtuar nga 
sindikatat. Gjithsesi, ekzistojnë shqyrtime të 
caktuara shkencore me të cilët analizohet pozi-
ta e personave me handikap në punën dhe as-
pektet e mbrojtjes së veçantë në marrëdhënien 
e punës26 .

21Subotiq Dragan, Sindikata dhe shoqëria në trazicion –Sindikata në Serbi, Jugosllavi dhe diasporë (1896-1990), Beo-
grad, 1995, faq. 56-57. 
22Për hir të së vërtetës marrëveshjet kolektive asnjëherë nuk kanë qenë tërësisht të anuluara ose ndaluara, por kanë 
qenë të margjinalizuara. 
23Brajiq V, cit. i përgj. faq. 462.

24ibid. faq.462
25Fleta zyrtare e RSFJ, nr. 22/73.
26Jovevski Lazar, Sistemi i mbrojtjes së shëndetit dhe  siguri gjatë punës dhe mbrojtja Rratione personae, Shkup, 2016, 
faq. 221-238.
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izimin e të drejtave sindikale – të gjitha vendet 
e Evropës Juglindore e kanë ratifikuar). Vitin e 
ardhshëm është sjellë konventë mjaft e rëndë-
sishme në lidhje me organizimin e punëtorëve 
dhe të drejtës së negocimit kolektiv, Konventa 
në numër 9829. Në vitet e ardhshme, gjegjësisht 
në vitin 1951 janë miratuar dy rekomandime 
dhe atë Rekomandimi nr. 91 për marrëveshjet 
kolektive dhe nr. 92 për paqësim dhe arbitër. 
Më tutje në vitin 1971 është miratuar Konven-
ta nr. 135 për mbrojtje dhe lehtësime të cilat 
u jepen përfaqësuesve të punëtorëve në ndër-
marrjet. Për vetë përfaqësuesit e punëtorëve të 
njëjtin vit është miratuar edhe Rekomandimi 
nr. 143.  

Përskaj akteve të cilat i aprovoi ONP në 
lidhje me sindikatën, gjegjësisht të drejtat dhe 
liritë sindikale, si dhe përfaqësuesit e sindikat-
ave, ekzistojnë edhe akte tjera të Organizatës 
së kombeve të bashkuara si edhe të Këshillit 
së Evropës të cilët rregullojnë çështje të caktu-
ara nga kjo lëmi. Kështu në Deklaratën e përg-
jithshme për të drejtat e njeriut të vitit 1948 në 
nenin 23 paragrafi 4 është pranuar e drejta e or-
ganizimit sindikal. Në këtë drejtim është edhe 
Pakti për të drejtat ekonomike, sociale dhe kul-
turore në nenin 8, si dhe neni 22 i Paktit për të 
drejtat qytetare dhe politike.  

I gjithë ky aktivitet normativ ndërkom-
bëtar e vërteton vlerën dhe rëndësinë të cilën 
e kanë sindikatat në botë, veçanërisht si orga-
nizata të cilat në mënyrë aktive marrin pjesë 
në procesin e negocimit gjatë lidhjes së mar-
rëveshjeve kolektive. Vet e drejta e negocimit 
kolektiv është ngushtë e lidhur me të drejtën e 
organizimit sindikal dhe me mbrojtjen e për-

faqësuesve punëtor (sindikal). Vendet anëtare 
të ONP me vet ratifikimin e konventës dhe ak-
ceptimit të rekomandimeve kontribuojnë në 
drejtim të përforcimit dhe sigurimit të së dre-
jtës të organizimit sindikal, ndërkaq me këtë 
hapet rruga drejt negocimit kolektiv. Sepse pa 
lëvizje sindikale dhe liri sindikale nuk ka as 
marrëveshje kolektive, bile jo në kuptimin e 
vërtetë.

Vend të veçantë ndërmerr Bashkimi Evropi-
an në veprimtarinë e tij normative nëpërmjet të 
a.q. të drejtës komunitare sekondare kolektive 
e cila përfshinë marrëveshje kolektive, direk-
tiva, vendime, mendime, rekomandime etj. Po 
ashtu edhe organe të caktuara marrin pjesë në 
ndërtimin e së drejtës kolektive të BE dhe atë 
Komiteti ekonomik dhe social pranë BE dhe 
Fondi social Evropian.

4.1. Konventa ndërkombëtare për 
mbrojtjen dhe avancimin e të dre-

jtave të personave me handikap 
Çështja e handikapit është njohur dhe veç më 

në mënyrë normative është trajtuar në Kombet 
e Bashkuara, në Këshillin e Evropës dhe në 
Bashkimin Evropian për të cilën edhe më parë 
folëm. Siç mundet edhe të shihet, diskriminimi 
shumë shpesh lidhet dhe shqyrtohet nga aspek-
ti i marrëdhënies së punës dhe mundësive të 
barabarta të këtyre personave. Përskaj instru-
menteve për të cilët folëm, të cilat janë tipike 
të punës-juridike, në këtë rast do të kthehemi 
edhe në një instrument i cili bën fjalë për per-
sonat me handikap, ndërsa çështjen e diskri-
minimit e rregullon në korniza më të zgjeruara 
nga të gjertanishmet e cila bën fjalë për mar-

27Lubarda А., Branko, E drejta e punës – debat për dinjitetin në punë dhe dialogun social, cit. i përgj, faq. 833.
28Shunderiq М. Borivoe, E drejta e organizatave ndërkombëtare të punës, Beograd, 2001, faq.191.
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Duke pasur parasysh rëndësinë të cilën e 
ka sindikata në shoqëri, ndërsa veçanërisht në 
lidhje me mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, 
gjegjësisht të punëtorëve, Organizata ndërkom-
bëtare e punës ndërmerr aktivitete të caktuara 
normative për rregullimin e çështjes rreth sind-
ikatës. Liria sindikale mund të thuhet se morri 
vend të veçantë në mes të drejtave themelore të 
njeriut me të cilat merret ONP. Liria sindikale 
është kusht i pashmangshëm dhe i patjetërsue-
shëm i secilit progres i cili çon drejt së drejtës 
sociale. Me këtë punëdhënësve dhe punëtorëve 
iu sigurohet e drejta që të formojnë organi-
zata sindikale ose të anëtarësohen në veç më 
ekzistueset28. Liria e shoqërimit të punëtorëve 
dhe punëdhënësve si e drejtë themelore ga-
rantohet me të drejtën e brendshme, por edhe 
me ndërkombëtare. Veçanërisht qenësore është 
rregullimi ndërkombëtar duke marrë parasysh 
atë se në atë mënyrë liritë dhe të drejtat sin-

dikale marrin verifikim të caktuar ndërkom-
bëtar dhe peshë më të madhe. Kështu lufta e 
punëtorëve për të drejtën e shoqërimit sindikal 
dhe realizimit kolektiv të  së drejtave të cak-
tuara merr peshë dhe rëndësi ndërkombëtare 
dhe përfundimisht njihet si e drejtë themelore 
e punëtorëve. 

Në këtë kuptim dhe Organizata ndërkom-
bëtare e punës aprovon numër të caktuar të 
konventave dhe rekomandimeve. Kështu që në 
konventën e parë e cila u miratua në vitin 1921 
është Konventa nr. 11 për të drejtën e shoqërim-
it dhe koalicionit të punëtorëve në bujqësi. Më 
tutje në vitin 1947 vijon Konventa nr. 84, për të 
drejtën e shoqërimit dhe rregullimin e kontest-
eve punuese. Në vitin 1948 është miratuar Kon-
venta nr. 87, për liritë sindikale dhe mbrojtjen e 
të drejtave sindikale (veçanërisht e rëndësishme 
është konventa me të cilën rregullohen princi-
pet themelore të organizimit sindikal dhe real-

STANDARDET NDËRKOMBËTARE 
EVROPIANE – ÇËSHTJA E 
HANDIKAPIT VERSUS PUNA

Rëndësi të veçantë në realizimin e të drejtave dhe lirive sindikale si të drejta themelore sociale 
kanë standardet ndërkombëtare juridike. Krijimi i mekanizmave të veçantë për kontroll dhe 
mbikëqyrje të realizimit të këtyre të drejtave dhe lirive direkt është e lidhur me rëndësinë të cilën 
e kanë të drejtat sindikale nga shikimi i vendosjes së baraspeshës shoqërore, e drejta sociale dhe 
paqja sociale, për funksionimin e demokracisë, arritjes e begatisë shoqërore dhe mirëqenies27. 
Korniza ndërkombëtare juridike përbëhet prej akteve të Kombeve të bashkuara (KB), Organiza-
ta Ndërkombëtare e Punës (ONP) dhe Këshilli i Evropës (KE). Ndërsa aktet e Bashkimit Evropi-
an paraqesin sistem të veçantë të a.q. e drejta komunitare.  
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rëdhënien e punës. Bëhet fjalë për Konventën 
ndërkombëtare për mbrojtjen dhe avancimin e 
të drejtave të personave me handikap të mirat-
uar në vitin 2006 nga ana e OKB30.

Kjo Konventë u përket të gjithave personave 
me handikap dhe fokusohet në të drejtat të cilat 
do të ishin për një integrim më të madh të përg-
jithshëm të këtyre personave siç janë arsimimi, 
lëvizja e lirë, jetë e pavarur në bashkësi punë-
sim, qasje deri te informatat, marrjen e kujdesit 
përkatës shëndetësor, pjesëmarrje në politikë, 
manifestime kulturore dhe sportive, sjellje të 
pavarur të vendimeve etj. Konventa si grup të 
veçantë në korniza të personave me handikap 
i ndanë femrat dhe fëmijët me handikap. Në 
çfarëdo bazë ndalohet diskriminimi, gjegjë-
sisht trajtim jo i barabartë në të gjitha sferat të 
rregullimit të Konventës, e përkatësisht me të 
edhe në punë. Por, pse ishte i nevojshëm mi-
ratimi i kësaj Konvente? Në esencë, personave 
me handikap në praktikë ende u kontestohen 
të drejtat e tyre themelore dhe liritë fondamen-
tale, ndërsa handikapi nga më shumë persona 
merret “si e gatshme”. Në aspekt primar, per-
sonat me handikap ende shikohen si “objekte” 
për përkujdesje ose për trajtim mjekësor, sesa 
si bartës të së drejtave. Për këtë shkak Konven-
ta thekson se personat me handikap i gëzojnë 
të drejtat e njëjta njerëzore si edhe secili person 
tjetër dhe se personat me handikap janë të lirë 
ti mbajnë jetët e tyre si qytetarë me plot të dre-
jtë të cilët mund të japin kontribut të dukshëm 
në shoqëri, nëse iu jepen të njëjtët mundësi si 
edhe të tjerëve31. Këto vlera u bartën edhe në 
pjesën e punësimit të normuar në nenin 27 të 
Konventës.

Nëpërmjet këtij neni kihet për qëllim  që të 
hapet rruga për punësim të personave me hand-
ikap, rrugë e cila do të thotë punë në bazë të ba-

zës së barabartë me të tjerët (paragrafi 1). Puna 
duhet të jetë e kapshme për personat me han-
dikap, ndërsa punësimi duhet të promovohet, 
para së gjithash nga ana e sektorit publik tek 
shtetet – anëtare (paragrafi 1). Me të fundit qa-
rtë vihet deri te rëndësia se shteti duhet të jetë 
ai i cili do ta ketë rolin iniciues gjatë punësimit 
të personave me handikap. Kjo duhet të bëhet 
nëpërmjet punësimeve direkte në sektorin pub-
lik dhe nëpërmjet kornizës ligjore e cila do të 
stimulojë punësim në sektorin privat. 

Edhe pse, punëdhënësit shpeshherë kanë 
rezistencë ndaj personave me handikap ose  
a priori i pranojnë paraqitjet e tyre në proce-
durën për punësim, duke menduar se ata nuk 
do të jenë të aftë që ti realizojnë detyrat e tyre 
të punës dhe/ose do të jetë shumë shtrenjtë që 
ti punësojnë. Bëhet fjalë për qëndrimin dhe 
stereotipat gjatë së cilës shumë më tepër kuj-
des i kushtohet handikapit sesa të aftësive të 
personave me handikap. Nga ana tjetër, num-
ri i madh i të dhënave empirike thonë se per-
sonat me handikap kanë shkallë më të lartë të 
performancave punuese dhe qëndrueshmëri, si 
dhe rregullsi më të madhe sesa kolegët e tyre 
pa handikap. Por, edhe më shumë se kjo, kush-
timi i adaptimit ndaj punëtorëve me handikap 
shpesh është minimale, e shumë shpesh edhe 
nuk është i nevojshëm adaptim plotësues. 

E gjithë kjo është marrë parasysh gjatë mi-
ratimit të Konventës, ashtu që nuk na befaso-
jnë dispozitat në neni 27 të cilët i parashohin 
masat për punësimin dhe integrimin nëpërmjet 
punës ti cilat duhet ti ndërmerr shteti. Ndalohet 
çfarëdo lloj diskriminimi në të gjitha format e 
punësimit dhe marrëdhënies së punës, si dhe në 
lidhje me kushtet e sigurisë dhe shëndetësisë 
gjatë punës për personat me handikap (neni 
27, paragrafi 1, pika 1)32. Po ashtu, ndalohet 

edhe shpërblimi joadekuat për të njëjtin vend 
pune për punë të njëjtë të vlerësuar. Garanto-
hen edhe të drejtat kolektive, ndërsa për shtetet 
– anëtare kërkohet promovim dhe avancim të 
punësimit dhe karrierës së personave me nevo-
ja të veçanta. Sferë e rëndësishme ku jo vetëm 
që ndalohet diskriminimi, por edhe parashihen 
masat stimuluese, është sfera e arsimit, orien-
timit profesional, trajnime profesionale si dhe 
rehabilitim profesional. Është e nevojshme, 
mes tjerash, vendet –anëtare të parashohin 
politika dhe masa përkatëse të cilët do ta nxisin 
punësimin e këtyre personave (pika 8). Kon-
venta parasheh edhe rregullim të arsyeshëm të 
personave me handikap (pika 9).    

Të gjitha këto masa duhet të ndërmerren me 
një, të vetmin qëllim, ndërsa ajo është rritja e 
punësimit të personave me handikap, mbrojtja 
e tyre nga diskriminimi në marrëdhënie pune 
dhe realizimi i të drejtave të marrëdhënies së 
punës. Në lidhje me punësimin e personave me 
handikap flasin edhe një numër i madh hulum-
timesh të cilët tregojnë se privilegjet të cilat i 
kanë ata që punësojnë persona me handikap 
rriten mes të cilave më reprezentuese është 
avancimi i mjedisit punues dhe rritja e dis-
ponimit të konsumatorëve. 

Vend të rëndësishëm në gjithë sistemin e 
Konventës në lidhje me promovimin e punë-
simit të personave me handikap është krijimi 
i mundësive për vetëpunësim, ndërmarrësisë 
dhe fillimin e biznesit personal, si elemente të 
rëndësishme për pavarësimin e personave me 
handikap. (pika 6)33.

Në lidhje me të drejtat sindikale veçanërisht 
e rëndësishme është pika 3 e nenit 27 e cila 

parasheh që vendet nënshkruese veçanërisht 
duhet të punojnë në atë se personat me hand-
ikap duhet ti realizojnë të drejtat e tyre të punës 
dhe sindikale në bazë të barabartë me të tjerët. 
Nga kjo del se organizimi sindikal jo vetëm që 
është e drejtë e personave me handikap, por 
edhe e shteteve të cilat e kanë nënshkruar dhe 
ratifikuar Konventën (mes të cilave edhe Re-
publika e Maqedonisë) duhet në mënyrë aktive 
të punojnë për realizimin e kësaj të drejte. Kjo 
do të thotë se shteti duhet ta nxisë realizimin e 
të drejtës së organizimit sindikal të personave 
me handikap, si dhe ta promovojë të njëjtën. 

Përskaj këtij aktiviteti normativ në korniza 
të Kombeve të bashkuara34 takojmë edhe disa 
akte të nivelit regjional në korniza të Këshillit 
të Evropës dhe Bashkimit Evropian. 

4.2. Sindikatat normative Evropi-
ane për mbrojtjen e personave hand-

ikap në punë
Në korniza të KE janë miratuar disa akte 

të cilat kanë për qëllim integrimin e zgjeruar 
të personave me handikap, mbrojtjen e tyre, 
ndalimin e diskriminimit dhe masave afirma-
tive për realizimin e saj. Kështu janë Rezoluta 
AP (95) 3 për dokument për vlerësimin profe-
sional të personave me handikap; Rezoluta Re-
sAP (2001) 3 drejt qytetërimit të plotë të per-
sonave me handikap nëpërmjet teknologjive të 
reja interaktive; Rekomandimi 1592 (2003)  1 
drejt përfshirjes së plotë të personave me han-
dikap; Rekomandimi nr. P (92) 6 për politikë 
koherente për persona me handikap, si dhe të 
tjera35.

29Përmbledhja konventa dhe rekomandime të Organizatës ndërkombëtare të punës, Instituti për studime politike, Beo-
grad, 1996, faq.19-29

30Konventa u miratua me konsensus më 13 dhjetër 2006 nga ana e Kuvendit të përgjithshëm. Hyri në fuqi më 3 мај 
2008. Më shumë në: htpp://www.ohchr.org. 
31Për shkaqet për shkak të sl cilave u fillua drejt miratimit të kësaj kënvente më tepër në: Nga përjashtimi deri në 
barazi..., citat i përgj., faq. 4-5
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Në Rezolutën nr. 3 nga viti 2001 takojmë 
dispozitat të cilat parashohin masa stimuluese 
dhe promovojnë politika aktive për punësimin 
e personave me handikap dhe mbajtjen e punës 
nëpërmjet teknologjive të reja. Teknologjitë 
e reja duhet të jenë në drejtim të adaptimit të 
vendeve të punës, qasje deri te trajnimi, mar-
rëdhënie pune fleksibile, siç është për shembull 
puna në shtëpi, pajisja përkatëse dhe infras-
truktura të kapshme.   Këto janë masa në drej-
tim të krijimit të kushteve përkatëse për punë-
sim dhe punë. Ky akt ka për qëllim që ta rrisë 
punësimin e personave me handikap të cilët 
janë në majë të listës së të papunësuarve në Ev-
ropë nëpërmjet teknologjive të reja të cilat më 
shumë mbështeten në aftësitë dhe precizitetin 
informatik në shkathtësitë elektronike dhe te-
knologjinë informatike, sesa në forcën fizike36.

Rekomandimi nr. 6 udhëzon në formimin e 
politikës koherente në sferën e punësimit e cila 
nënkupton aksione afirmative për punësimin e 
personave me handikap në mjedisin e rregullt 
punues, ndërsa në të kundërtën, në të a.q. punë-
sim i mbrojtur. U theksuan anët e mira të punës 
nga shtëpia ose jashtë (lokacione tjera) të cilët 
do të mundet të jenë zgjidhje e pranueshme 
për personat me handikap. Ky Rekomandim, 
siç tregon edhe titulli i tij, porosit strategji për 
punësim dhe integrim të personave me hand-
ikap, gjatë së cilës ndalohen të gjitha aksionet 

diskriminuese, ndërsa duke promovuar masa 
plotësuese të cilat do të thonë efikasitet mak-
simal në punësim, ndihmë financiare dhe aftë-
sim profesional dhe riaftësim të personave me 
handikap37. 

Akt më të rëndësishëm juridik i Bashkimit 
Evropian rreth ndalimit të diskriminimit dhe 
punësimit të personave me handikap padyshim 
se paraqet Direktiva 2000/78BE për të cilën 
folëm më parë. Përskaj këtij akti dhe Reko-
mandimi 86/379 BEE, në Unionin për mbrojtje 
të personave me handikap u miratuan edhe disa 
akte të cilat e ndalojnë diskriminimin, ndërsa u 
përkasin edhe sferave tjera përveç të punës dhe 
marrëdhënies së punës.

Ndër aktet e shumta do ti kishim veçuar 
Rezolutën e Këshillit për nxitje të punësimit 
dhe integrimit social të personave me handikap 
të vitit 200338. Kjo Rezolutë e promovon integ-
rimin dhe participimin e plotë të personave me 
handikap në të gjitha sferat e jetës shoqërore, 
duke pranuar se ato kanë të drejta të njëjta si 
edhe qytetarët tjerë39. Në aktin është theksuar 
se përfshirja e çështjeve nga sfera e handika-
pit gjatë përpilimit të platformave nacionale të 
vendeve anëtare lidhur me çështjet sociale dhe 
varfërinë, si dhe përkushtimit të vëmendjes 
së veçantë të çështjes në lidhje me femrat me 
handikap duhet të jetë në agjendën e ardhshme 

nacionale normative40. Rezoluta i nxit vendet- 
anëtare, Komisionin dhe partnerët social të in-
vestojnë përpjekje për mënjanimin e barrierave 
drejt integrimit dhe pjesëmarrjes së personave 
me handikap në tregun e punës nëpërmjet re-
alizimit të masave për trajtim të barabartë dhe 
përmirësimin e integrimit dhe pjesëmarrjes së 
tyre në të gjitha nivelet e sistemit të arsimit dhe 
të aftësimit41. Këto masa e përjashtojnë diskri-
minimin e personave me handikap në lidhje me 
qasjen e vendit të punës. Kjo do të thotë se ven-
di i punës duhet të adaptohet në pajtim me nev-
ojat dhe mundësitë e personave me handikap.

Në linjë të ndalimit të diskriminimit ishte 
edhe Direktiva 76/207 BEE për trajtim të 
barabartë e cila u zëvendësua me Direktivën 
2002/73BE42. Direktiva e re është direktiva 
themelore për barazi e cila e ndalon diskri-
minimin në bazë të disa bazave ndër të cilat 
edhe për handikapin. Direktiva parasheh se 
punëdhënësit  në raport me personat me han-
dikap  duhet të përmbahen nga diskriminimi 
në marrëdhënien e punës si dhe të mundësojnë 
kushte përkatëse dhe vendosje në vend pune 
dhe trajtim të barabartë. Në lidhje me integ-
rimin profesional të personave me handikap u 
miratua Deklaratë e përbashkët nga viti 1999 
në të cilën thuhet se diskriminimi në bazë të 
shkaqeve të cilat nuk janë relevante për kryer-
jen e detyrave të punës është në mënyrë sociale 
e papranuar dhe ekonomikisht e paarsyeshme. 
Gjithsesi mendohej në handikapin. Në lidhje 
me punësimin e personave me handikap  së 
pari u miratua Rekomandimi 86/379BEE43 i 
cili, gjithsesi nuk ishte i detyrueshëm për ven-
det-anëtare. Me këtë rekomandim u afirmuan 
mënyrat e krijimit të vendeve të punës, punë-

simet speciale, rehabilitimi profesional dhe 
trajnimet etj.  

Rezoluta e Këshillit e vitit 1996 për 
mundësitë e barabarta për punësimin e per-
sonave me handikap44 parashikoi të vihet ak-
sent i veçantë i promovimit të mundësive për 
punësim gjatë politikave nacionale të vendeve 
– anëtare, ndërsa në koordinim me partnerët 
social dhe sektorin joqeveritar. Mundësitë e 
barabarta për punësim realizohen nëpërm-
jet adaptimit të vendit të punës, zhvillimit të 
kualifikimeve dhe shkathtësive të nevojshme 
për punë, qasja drejt  shërbimeve për punësim, 
qasja drejt informacioneve të reja teknologjike 
me çka përafërsisht të përkujton në Rezolutën 
nr. 3 të vitit 2001 të Këshillit të Evropës.   

Në korniza të Unionin janë miratuar edhe 
një numër i madh aktesh të cilët e ndalojnë 
diskriminimin e personave me handikap dhe 
parashohin të drejta përkatëse për integrimin 
social dhe profesional të këtyre peronave. Në 
këtë rast do të kishim nënvizuar se Dokumenti 
për të drejtat bazë të Bashkimit Evropian të vitit 
200045  (i miratuar në Nica) ndalon diskrimin-
im në bazë të handikapit e cila është një shkallë 
mbrojtje më e madhe nga ajo që e parasheh me 
nenin 14 të Kontratës së Amsterdamit. Përskaj 
këtyre janë sjellë akte  në lidhje me ndalimin 
për diskriminim për qasjen drejt teknologjive 
informative, dhunës ndaj personave me hand-
ikap, qasja në sferën e kulturës, për integrimin 
e fëmijëve dhe të rinjve me handikap në siste-
min ekzistues arsimor, njohja e biletave për 
parkim, mundësi të barabarta për arsimin të 
nxënësve dhe studentëve me handikap e tjerë46.

Me këtë sistem normativ në BE bëhet ten-
tim të rrumbullakohet mbrojtja e personave 

32Më shumë te: Lucas Erika, Adjusting to disability rules, Professional Manager Magazine, Vol. 13, Is. 5, 2004.
33Stojkova Zhaneta, Nga ideja në realitet: Konferenca ndërkombëtare gjithëpërfshirëse dhe integruese për mbrojtjen 
dhe avancimin e të drejtave dhe dinjitetit të personave me handikap, Justicija, Shkup, 2005, faq. 64.
34Në korniza të OKB , diskriminimi, gjegjësisht ndalimi i tij, trajtohet edhe nga Karta e KB: Deklarata universale për 
të drejtat e njeriut: Pakti ndërkombëtar për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore; Konventa për eliminimin e të 
gjitha formave të diskriminimit rasor; Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj femrës etj. 
Për këtë rast këto akte nuk janë sferë e interesit tonë më të thellë duke marrë parasysh përmbajtjen e tyre.
35Shih: Përmbledhje dokumentesh të Këshillit të Evropës të cilët e trajtojnë handikapin, Shkup, faq. 3.
36ibidem, faq. 24.
37Shih: Kreu VII, A coherent policy for the rehabilitation of the people with disaibilites, Strasburg, 1992, faq. 74-77. 
38[2003] OJ C175/1.

39Stojkova Zhaneta, Normat dhe standardet ndërkombëtare të personave me handikap: analizë komparative, Justicija-
na, Shkup, 2004, faq. 113. 
40ibidem.
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me handikap nga diskriminimi dhe veçanër-
isht nga diskriminimi në marrëdhënie pune 
dhe punësim. Ngadalë, por në mënyrë të sigurt 
në Bashkimin Evropian kuptohet rëndësia dhe 
roli të cilën e ka mbrojtja jo-diskriminuese e 
personave me handikap dhe masat dhe aksio-
net afirmative të cilat duhet të ndërmerren për 
integrimin e plotë të këtyre personave. Aktet 
në lidhje me punësimin dhe sigurinë e shën-
detit me aktet e miratuara në bazë të agjendës 
jo-diskriminuese duhet ti shohim si tërësi e 
pandarë, e kjo është veçanërisht e dukshme 
në pjesën e krijimit të kushteve përkatëse për 
punësim  dhe vendosje përkatëse në korniza të 
marrëdhënies së punës.

Duke i pasur parasysh të gjitha aspektet e 
mbrojtjes së diskriminimit të personave me 
handikap, veçmas në shikimin e marrëdhënieve 
të punës dhe punësimit, padyshim është se kjo 
mbrojtje, gjegjësisht realizimi praktik i së një-
jtës mundet dhe duhet të realizohet nëpërmjet 
organizatave sindikale. Vet mbrojtja e per-
sonave me handikap në korniza të punës është 
e drejtë themelore njerëzore dhe sociale, e që 
këtu vënia në rend dite e të drejtave të mar-
rëdhënies së punës të personave me handikap 
para sindikatave dhe realizimi i mbrojtjes sind-
ikale është në linjë të Konventës, si dhe të stan-
dardeve evropiane. Nuk ka dyshim se mbrojtja 
nga diskriminimi në marrëdhënie pune më le-
htë, më shpejtë dhe në mënyrë efikase mundet 
të realizohet nëpërmjet sindikatave, gjegjë-
sisht me imponimin e forcës së sindikalizmit 
në korniza të dialogut social në nivel nacional, 
gjatë sjelljes së ligjeve, si dhe në nivel sektori-
al gjatë miratimit të marrëveshjeve kolektive.   

4.3. Sindikalizmi dhe kushtet e 
përshtatshme për punësim dhe punë 
– adaptim i arsyeshëm  (reasonable 

accommodation)
Kur bëhet fjalë për organizim të arsyeshëm 

sindikal të personave me handikap nuk mun-
det, e të mos kthehemi te e drejta e kushteve 
të përshtatshme për punësim dhe punë, si e 
drejtë themelore e cila duhet të mbrohet dhe 
promovohet pikërisht nëpërmjet sindikatave. 
Megjithatë, duket se në kuadër të sindikatave 
ekzistuese në Maqedoni jo vetëm që nuk mbro-
het dhe promovohet kjo e drejtë, por rrallë nji-
het përmbajtja dhe rëndësia e saj. Duke marrë 
parasysh këtë është e nevojshme të përmendet 
diçka më shumë edhe në këtë aspekt të mbro-
jtjes sociale, duke  shpjeguar për vetë përmba-
jtjen e të drejtës së adaptimit të arsyeshëm.    

Në aktet e shqyrtuara paraprake disa herë 
u ndeshëm me çështjen e krijimit të kushteve 
të përshtatshme për punësim dhe punë të cilat 
nënkuptojnë adaptim dhe afrueshmëri të ven-
deve të punës për persona me handikap. Kjo 
është e pritur meqenëse nëse kushtet e për-
shtatshme për personat me handikap nuk janë 
të integruara në politikat dhe në planifikimin 
lidhur me transportin, infrastrukturën fizike 
dhe sistemin arsimor, ato shpesh janë përjash-
tuar nga mundësitë për punësim.         

Kushtet për adaptim të arsyeshëm në kon-
tekst të punësimit janë pranuar në pjesë të 
ndryshme të botës, por do të jenë të reja për një 
numër të madh shtetesh, duke pasur parasysh 
këtë edhe punëdhënësit edhe punëtorët do të 

kenë nevojë për ndihmë dhe sqarim në përcak-
timin se çfarë adaptimi i arsyeshëm është i nev-
ojshëm. Për këtë qëllim në Konventën për të 
drejtat e personave me handikap të OKB është 
përfshirë adaptimi i arsyeshëm dhe kushtet të 
cilat janë të nevojshme për atë. 

Qysh në nenin 2 të Konventës është definuar  
se çka është ajo adaptim i arsyeshëm gjatë së 
cilës thuhet se ajo: „...do të thotë modifikim dhe 
adaptim i patjetërsueshëm dhe i përshtatshëm 
duke mos shkaktuar barrë jo proporcionale dhe 
jo përkatëse, nëse është e patjetërsueshme në 
raste të caktuara, që tu sigurohet personave 
me handikap që ti gëzojnë ose realizojnë të 
drejtat e njeriut dhe liritë themelore në bazë 
të barabartë me të tjerët“.Kjo paraqet defini-
cion i cili e përfshinë sistemin e përgjithshëm 
të adaptimit të arsyeshëm në të gjitha sferat e 
jetës së personave me handikap. Në lidhje me 
këtë duhet të dallojmë adaptim të arsyeshëm i 
cili u përket të gjitha sferave të jetës dhe adap-
tim i arsyeshëm në punën dhe punësimin  si lloj 
i veçantë i adaptimit. Kjo ndarje në lloj të përg-
jithshëm dhe të veçantë të adaptimit duhet të 
merret kushtimisht meqenëse adaptimi i ven-
dit të punës dhe mjedisit punues direkt është i 
lidhur me adaptimin, për shembull, në arsim, 
transport, qasje arkitektonike etj. 

Konventa e pranon faktin se pamundësimi 
i adaptimit të arsyeshëm paraqet diskriminim 
në bazë të handikapit. Refuzimi të ndërmerret 
adaptim i arsyeshëm llogaritet si akt i diskri-
minimit47. Sipas definicionit, adaptim i arsye-
shëm nënkupton detyrë për adaptim të mënyrës 
së realizimit të nevojave të personave me han-

dikap në të gjitha sferat, ndërsa me këtë edhe 
në marrëdhënien e punës.  Kjo do të thotë kor-
rigjime të arsyeshme, adaptime ose masa ose 
modifikime efektive dhe të përshtatshme të 
mjedisit punues, por edhe më shumë se kjo. 
Ti mundësohet personit adaptim i arsyeshëm 
do të thotë, për shembull, të adaptohet vendi 
i punës dhe rrethi punues, sistemi i arsimit, 
kapaciteti i mbrojtjes shëndetësore, shërbimet 
e transportit, me qëllim të largimit të barrier-
ave të cilët e pamundësojnë personin me han-
dikap të merr pjesë në aktivitete me rëndësi 
gjithëpërfshirëse jetësore, si dhe nga sfera e 
marrëdhënies së punës dhe punësimit. Në rast 
punësimi, adaptimi i arsyeshëm shpeshherë do 
të thotë ndryshim fizik i kushteve për punë, 
furnizim ose modifikim të pajisjes, sigurim i 
trajnimit përkatës ose mbikëqyrje, ndryshim i 
orëve standarde të punës ose transferim të disa 
obligimeve të cilat dalin nga vendi i punës i 
personit tjetër48.

Kur flasim për adaptim të arsyeshëm gjatë 
punësimit, detyrimi për ndërmarrjen e tij duhet 
të ndërmerret dhe aplikohet nga rasti në rast. 
Meqenëse lloji i ndryshëm i handikapit ndryshe 
ndikon në mundësinë, gjegjësisht pamundësia 
për kryerjen e ndonjë detyre pune, atëherë edhe 
adaptimi duhet të individualizohet. Nëpërmjet 
adaptimit të arsyeshëm krijohen kushte të për-
shtatshme për punësim dhe vendin përkatës të 
punës, e cila në fund rezulton me punë të për-
shtatshme për personin me handikap.  

Përfshirja e gjerë e adaptimit të arsyeshëm 
u shqyrtua edhe jashtë nga marrëdhënia e 
punës. Siç përmendëm, edhe nëse disa vende 

41Votson F., E drejta sociale dhe Ligji për marrëdhënie pune në BE – politika dhe praktika e zgjerimit të Evropës, 
Shkup, 2009, faq. 112.
42[2002] OJ L303.
43Rekomandim i Këshillit 86/379 [1986] OJ L225/43.
44Rezolucioni i Këshillit për punësim të barabartë të personave me handikap [1996] OJ C 12/1.
45[2000] OJ L303.
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46Të gjitha aktet e miratuara në korniza të Bashkimit Evropian, ndërsa të orientuara në këtë pjesë të punës janë të 
kapshme në: http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_1640.html
47Nga përjashtimi deri në barazi..., citat I përgj., faq. 60.
48ibid.
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pune u janë të kapshme personave me hand-
ikap, megjithatë ata munden të neveriten nga 
konkurrimi dhe kërkimi i punës. Kështu, për 
shembull, nëse nuk kanë qasje deri te konkursi 
për punësim ose nuk kanë arsim përkatës ose, 
qasje transporti deri dhe nga vendi i punës, e 
gjithë kjo mundet të ndikojë që të demoralizo-
hen gjatë kërkimit të punës.

Këto principe të adaptimit të arsyeshëm janë 
bazë jo vetëm në kuadër të OKB, por edhe të 
Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. 
Siç mundet të vërehet, një numër i madh aktesh 
i miratuar nga Këshilli dhe Bashkimi Evropian 
bëjnë fjalë pikërisht për kushtet  për adaptim të 
arsyeshëm, edhe pse jo gjithmonë konkretisht 
për marrëdhënien e punës dhe punësimin, por 
për arsim, barriera të arkitekturës, me çka vet 
punësimi bëhet i kapshëm.    

Në lidhje me punësimin e personave me 
handikap duhet të dallojmë adaptim të arsye-
shëm nga veprimet e caktuara konkrete afir-
mative të cilat kanë për qëllim që ta rrisin 
punësimin e personave me handikap, para së 
gjithash, në kuptimin kuantitativ. Masa më 
e theksuar e këtillë është ekzistimi i kuotës 
për punësimin e personave me handikap. Ato 
paraqesin promovim të mundësive të barabarta 
me qëllim të tejkalimit të vështirësive të caktu-
ara strukturore sa i përkasin saktë një grupi të 
caktuar. Këto masa shpesh janë të përkohshme 
dhe zgjasin shpesh deri në tejkalimin e prob-
lemit strukturor (p.sh. papunësia e personave 
me handikap). Për dallim nga këto, adaptimi 
i arsyeshëm do të thotë përpjekje e nevojave 
individuale të personit me handikap në sferën 
e punës ose prapë, në cilëndo sferë tjetër sho-
qërore. Masa të këtilla afirmative në regjionin 
e Evropës Juglindore takojmë në Serbi gjatë 
punësimit të personave me handikap. 

Do të kishim thënë se adaptimi i arsyeshëm 
(reasonable accommodation) paraqet „modus 
vivendi“ të konceptit të barazisë të personave 
me handikap në punë dhe bazë e mundësisë 
që këta persona të punësohen dhe të punojnë. 
Por, jo vetëm kjo, por nëpërmjet adaptimit të 
arsyeshëm në pjesën e marrëdhënieve të punës 
mbrohet shëndeti i personave me handikap.  
Kjo është shumë me rëndësi sepse edhe nëse 
kanë mundësi të punojnë pa adaptime të veçan-
ta të vendit të punës, krejtësisht tjetër është 
çështja se kushtet e këtilla a nuk do ta dëmto-
jnë shëndetin. Për fund, kushtet e nevojshme 
për adaptim të arsyeshëm duhet ti shikojmë si 
pjesë të konceptit për mos diskriminimin e per-
sonave me handikap në marrëdhënie pune dhe 
pjesë nga mbrojtja e veçantë gjatë punësimit. 
Për këtë qëllim në bazë të këtillë u zhvillua 
sistemi normativ evropian dhe ndërkombëtar, 
por edhe vetë ideja për mbrojtjen e personave 
me handikap. Megjithatë kjo ide duhet të jetë 
pjesë përbërëse e veprimtarisë sindikale dhe 
mbrojtjes së personave me handikap në nivel 
nacional. 

32

KORNIZA NACIONALE 
NORMATIVE

Kornizën nacionale normative për persona me handikap mundet ta analizojmë nga dy shi-
kime bazë. Së pari në kuptim të dispozitave ligjore të cilat i përkasin punësimit të personave 
me handikap dhe të drejtat e marrëdhënies së punës, por edhe nga ana tjetër të dispozitave 
ligjore për organizimin e tyre sindikal. 

5.1. Punësimi dhe mbrojtja e per-
sonave me handikap në marrëdhënie 

pune
Mbrojtja e kësaj kategorie të të punësuarve, 

sipas sistemit maqedonas juridik, gëzon rregul-
lim bivalent dhe atë me Ligjin për marrëdhënie 
pune, ndërsa veçanërisht me Ligjin për punë-
simin e personave me handikap49.

Ligji për marrëdhënie pune mbrojtjen e 
veçantë e rregullon parimisht dhe në përgjithësi 
me dy nene në pjesën e mbrojtjes së veçantë dhe 
një nen në pjesën e pushimit vjetor. Kjo mbro-
jtje në LMP pësoj ndryshime të rëndësishme në 
vitin 200850, e kështu mbrojtja e veçantë u takon 
vetëm personave me handikap me të drejtë të 
rehabilitimit profesional51. Në fillim miratimi 
i tekstit ligjor mbrojtja u përkiste personave 
me handikap pa precizitet të veçantë, që do të 
thotë të gjithë personave me handikap. Sipas 

LMP, punëdhënësi duhet të sigurojë mbrojtje 
të veçantë  të personave me handikap gjatë vet 
punësimit, në aftësimin ose riaftësimin e tyre 
(neni 177). Do të thotë, mbrojtja e veçantë i 
përket gjatë tërë ciklit punues, nga punësimi e 
deri te eventualisht caktimi në vend tjetër pune 
në pajtim me rehabilitimin. Përndryshe, mbro-
jtja gjatë punësimit është rregulluar me Ligj të 
veçantë të përmendur më lartë, ndërsa të drejtat 
në bazë të rehabilitimit janë pjesë  e LSPI. 

Ndryshimet nga viti 2008 në LMP dukshëm e 
përfshinë nenin 178. Kështu që, nëse punëtorit, i 
cili është invalid i punës, i konstatohet paaftësi 
për punë, ai duhet të rehabilitohet dhe të cak-
tohet në punë me orar të plotë pune sipas dis-
pozitave të Ligjit për sigurim pensional dhe 
invalidor (paragrafi 1). Kjo do të thotë se këtu 
ekzistojnë dy të drejta dhe atë: e drejta punëto-
ri të rehabilitohet në mënyrë profesionale dhe 
të caktohet në punë tjetër në pajtim me aftësinë 

49Gazeta zyrtare e RM nr. 44/2000; ndryshim plotësim.
50Gazeta zyrtare e RM nr. 106/08.
51Rehabilitimi profesional për momentin është pike qendrore rreth së cilës ndërtohet koncepti i mbrojtjes gjatë punës 
së personave me handikap në pajtim me LMP dhe LSPI. Shih: Starova G., E drejta e punës Prosvetno dello, Shkup, 
2009, faq. 294-295.
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(e ngelur) të punës. Problematike është vetëm 
zgjedhja me orar të plotë pune. Kjo duhet të in-
terpretohet nga aspekti i asaj se çka parasheh 
LSPI dhe punë me gjysmë orari pune e cila llog-
aritet si e plotë. Në të kundërtën, nëse mendohet 
në orarin e plotë të punës prej 40 orës në javë, 
atëherë mundet që punëtori mos ta kryejë punën 
e atillë për atë kohë.  

E drejta tjetër sipas këtij neni është që punëto-
ri të zhvendoset në punë tjetër të përshtatshme 
nëse i kanoset rrezik i drejtpërdrejtë nga shfaqja 
e handikapit (paragrafi 2). Gjatë shfrytëzimit të 
kësaj të drejte, qenësore janë disa momente. Së 
pari, puna  tjetër e përshtatshme duhet të jetë 
ajo punë e cila i përgjigjet arsimimit dhe aftësisë 
së tij. Kjo del nga paragrafi 3 i këtij neni. Nga 
ana tjetër, rrezik i drejtpërdrejtë nga shfaqja e 
handikapit llogaritet atëherë kur janë ndërmar-
rë të gjitha masat e duhura për mbrojtje gjatë 
punës, ndërsa megjithatë ekziston shkatërrim i 
shëndetit të punëtorit (paragrafi 3). E gjithë kjo 
përcaktohet me konstatim të Komisionit për 
vlerësim të aftësisë së punës pranë fondit për 
SPI (paragrafi 4).    

Nga e përmendura shihet se LMP përafër-
sisht në mënyrë të përmbajtur i përcakton të 
drejtat për mbrojtje të veçantë të personave me 
handikap. Ato sot u përkasin, para së gjithash, 
udhëzimit të ligjeve tjera të veçanta të cilët në 
mënyrë më të detajuar i rregullojnë disa çështje 
të mbrojtjes së veçantë të shëndetit dhe sigurisë 
gjatë punës për këtë kategori të punëtorëve. Nga 
ana tjetër, për shkak specifikës së këtyre per-
sonave, mbrojtja e veçantë nuk u përket vetëm 
gjatë marrëdhënies së punës, por edhe në proce-
durën për punësim për çka më poshtë do të fla-
sim në mënyrë më të detajuar. Sipas kësaj, kemi 
tre situata të mbrojtjes së të drejtave. E para 
është gjatë punësimit, e dyta është për persona 
të punësuar me handikap, ndërsa e treta situatë 

e mundshme e mbrojtjes u përket punëtorëve të 
cilët gjatë punës ngelën persona me handikap – 
invalid të punës. 

Çështja e fundit të cilën konkretisht e rreg-
ullon LMP është veç më dispozita e njohur për 
vazhdimin e pushimit vjetor për tre ditë pune të 
punëtorëve me handikap, si dhe të punëtorit me 
së paku 60% dëmtim trupor (neni 137). Ky priv-
ilegj është i mirë për këta punëtorë, por  meg-
jithatë kjo kategori e të punësuarve, duke pasur 
parasysh mungesën e tyre fizike për shkak të së 
cilit investojnë përpjekje plotësuese gjatë punës, 
ky vazhdim i pushimit vjetor mundet të rritet 
edhe më shumë, për shembull, si te të miturit, 
deri në 7 ditë pune.    

Ligji për punësimin e personave me handikap 
(LPPI) u përket personave të papunësuar me 
handikap, si dhe të invalidëve të punës. Pastaj 
Ligji parasheh masa dhe kushte për punësimin 
e këtyre personave në kuptim të privilegjeve, 
para së gjithash, për punëdhënësin e karakterit 
fiskal, si dhe masa për adaptim pune për nev-
ojat e punëdhënësit dhe personit me handikap. 
Në LPPI, po ashtu, por në vëllim më të vogël, 
parashihen edhe kushtet për punë të personave 
me handikap në korniza të marrëdhënies së 
punës.

Ligji i parasheh kushtet e veçanta për punë-
simin dhe punën e personave me handikap dhe 
invalidëve të punës (neni 1) pastaj duke i për-
caktuar të gjitha sferat e mundshme ku janë të 
punësuar këto persona, si në ekonomi, po ashtu 
edhe në sektorin shtetëror dhe publik. Risi është 
ajo se Ligji parasheh mundësi për formim të 
shoqatave mbrojtëse të cilat punësojnë persona 
me handikap. Me këtë ky Ligj afrohet te të dre-
jtat të cilat janë paraparë me të drejtë evropiane 
komunitare.   

Qëllimi i këtij Ligji është që nëpërmjet priv-
ilegjeve të ndryshme të stimulohet, para së 
gjithash, punësimi i këtyre personave, si dhe 
pjesërisht të përcaktohen të drejtat  të cilat i 
kanë këta persona në marrëdhënie pune. Me 
këtë ky akt paraqet shembull për zgjedhje nor-
mative nëpërmjet të cilit realizohet mbrojtje e 
veçantë e këtyre personave dhe është pjesë e 
kuptimit ekstensiv për mbrojtjen e personave 
me handikap. Kjo është kështu për shkak se i 
përket procedurës dhe kushteve për punësim, e 
jo vetëm për të drejtat brenda, në marrëdhënie 
pune. Nëpërmjet masave të privilegjeve fiskale 
për punëdhënësin nga lloji i lirimit të tatim-
it personal, kontributeve për rroga dhe dhënia 
e mjeteve të pakthyeshme, në fakt, mbrojtja e 
veçantë në mënyrë eksterne i mbron këto per-
sona duke i bërë konkurrentë në tregun e punës. 
Në legjislacionin maqedonas vetëm tek këto 
kategori të personave takojmë masa të këtilla të 
cilat janë logjike dhe të dëshiruara në kuptim të 
inkluzimit më të rëndë social dhe demargjinal-
izimin e shoqërisë. Ndërkaq, ku dhe si ajo më së 
miri mundet të bëhet nëse jo pikërisht nëpërmjet 
marrëdhënies së punës dhe punës? Kjo situatë 
normative nuk është tipike vetëm për Maqedon-
inë, por edhe në përvojat evropiane janë prez-
ente norma të këtilla mbrojtëse eksterne të cilat, 
para së gjithash, u përkasin privilegjeve gjatë 
punësimit. 

Në këtë rast jemi të detyruar të përmendim 
se LPPI e rregullon, para së gjithash punësimin 
e personave me handikap të cilët nuk janë të 
punësuar ose invalidë të punës të cilët nuk janë 
punësuar, ndërsa sërish Ligji për sigurim pen-
sional dhe invalidor parasheh të drejta dhe zg-
jedhje të shumta për veç më personat e punësuar 
të cilët ngelin invalid të punës, për çka më vonë 
do të bëhet fjalë më tepër.

Ligji për punësimin e personave me hand-
ikap përcakton se cilët janë ata persona në neni 
2, ndërsa e njëjta dëshmohet me konstatim nga 
komisioni pranë fondit për SPI. Ndër të drejtat 
të cilat parashihen në Ligjin është edhe obligimi 
që punëdhënësit të sigurojnë kushte të për-
shtatshme, të përgjithshme dhe të veçanta, kur 
punësohet person me handikap që të mundet 
të punojnë në vendin e punës, ndërsa nga ana 
tjetër, nuk mundet të zhvendoset nga njëra në 
vend pune tjetër nëse ato kushte nuk janë përm-
bushur (neni 5). Në LPPI është paraparë edhe 
e drejta e rrogës (neni 6) për të cilin vlerëso-
jmë se nuk është i nevojshëm meqenëse e njëjta 
është paraparë  në pajtim me LMP, ndërsa LPPI 
praqet   lex specialis në lidhe me atë. Me LPPI 
nuk formohet regjim i veçantë për punësim 
jashtë LMP dhe nuk vihet në pyetje unifikimi 
i marrëdhënies së punës, e rreth kësaj duhet të 
kemi dilema. Punëdhënësi, po ashtu, është i de-
tyruar që të sigurojë kushte të përshtatshme për 
punë të personit me handikap dhe adaptimin dhe 
pajisjen e vendit të punës në përputhshmëri me 
aftësitë punuese të personit me handikap (neni 
7 dhe 8). 

Siç më veç përmendëm, Ligji parasheh le-
htësime fiskale dhe lirim nga pagimi i kontrib-
uteve për rrogë të këtyre personave nga ana e 
punëdhënësit, ndërsa të njëjtët përsëri paguhet 
nga buxheti i RM  (neni 9). Përskaj kësaj, 
janë paraparë privilegje financiare nga Fondi i 
veçantë me qëllim të përmirësimit të kushteve 
për punësim, por edhe gjatë punës së këtyre per-
sonave (neni 19 deri më 23). Në lidhje me mbro-
jtjen e shëndetit dhe sigurisë gjatë punës, LPPI 
parasheh ndarje të mjeteve të pakthyeshme për 
adaptim dhe pajisje të vendit të punës me qëllim 
që sa më me sukses dhe sigurt kryerja e detyrave 
të punës nga ana e punëtorit, personit me hand-
ikap. Në këtë kuptim, janë paraparë procedura 
dhe kushtet për ndarje të këtyre mjeteve. 
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Ligji për punësimin e personave me hand-
ikap përmban dispozita  për aftësim pune pastaj 
pa hyrë në detaje në rregullimin e tyre, por 
vetëm udhëzon se kush e bën aftësimin. Kështu, 
për personat e punësuar me handikap, ai është 
punëdhënësi, ndërsa për të papunësuarit, Agjen-
cia për punësim (neni 14). Çka përfshinë pro-
grami për aftësim, nuk është shënuar në Ligjin, 
por është lënë që këtë ta rregullojë Agjencia me 
akt të veçantë (paragrafi 4).   

Janë paraparë dispozita për kryerje të 
mbikëqyrjes  të zbatimit të këtij Ligji gjatë 
së cilës rolin kryesor e ka Ministria e punës 
nëpërmjet inspektorit të punës (neni 24), si dhe 
dispozita ndëshkuese. 

Përskaj këtij sistemi normativ të mbrojtjes, 
në prill të vitit 2010 në Republikën e Maqedo-
nisë u miratua edhe Ligji për parandalim dhe 
mbrojtje nga diskriminimi52,  në të cilën, mes 
tjerash, mbrohet edhe personat me handikap nga 
më shumë baza të diskriminimit në punë dhe 
marrëdhënie pune (neni 4).

Nga e thëna e gjertanishme mundet të për-
fundohet se mbrojtja e personave me handikap 
në lidhje me mbrojtjen e veçantë të shëndetit 
dhe sigurisë gjatë punës gëzojnë mbrojtje më të 
ndërlikuar dhe atë me Ligjin për marrëdhënie 
pune, Ligjin për punësimin e personave me han-
dikap dhe Ligjin për sigurim pensional dhe in-
validor. Për këtë vlerësojmë se ky sistem i mbro-
jtjes është i përshtatshëm dhe i mirë në lidhje me 
strukturën normative gjatë së cilës mundësohet 
mbrojtje e veçantë në vëllim të plotë. Nga ana 
tjetër, mendojmë se në LMP është i nevojshëm 

plotësim në përmbajtje të disa të drejtave në 
lidhje me mbrojtjen e personave me handikap 
para së gjithash, nga aspekti i ricaktimit të tyre 
në vende tjera të punës. Në LPPI, po ashtu janë 
të nevojshme plotësime nga aspekti i zgjerimit 
në rregullimin e të drejtave konkrete gjatë mar-
rëdhënies së punës, ndërsa jo vetëm të privileg-
jeve gjatë punësimit53. 

Çështja e mbrojtjes së personave dhe 
punëtorëve me handikap  edhe përskaj kornizës 
së këtillë normative, nuk është aktualizuar 
mjaftueshëm në shoqërinë maqedonase. Këta 
persona ende nuk kanë dalë nga margjinat e tyre 
dhe paraqesin qytetarë të cilët vështirë i realizo-
jnë të drejtat e tyre. Kjo reflektohet edhe në mar-
rëdhëniet e punës ku ekzistojnë keqpërdorime 
të mëdha gjatë vet punësimit, por edhe gjatë 
shfrytëzimit të së drejtave të marrëdhënies së 
punës të këtyre personave. Veçanërisht keqpër-
doret e drejta e rrogës me atë që nuk u paguhet 
shuma e plotë e rrogës të këtyre të punësuarve. 
Keqpërdorime ka edhe gjatë shfrytëzimit të 
privilegjeve financiare kur punëdhënësi duhet 
ti punësojë personat me handikap së paku tre 
vite që të mundet ti shfrytëzojë ato lehtësime fi-
nanciare, por në praktikë ndodhë edhe më herët 
të jepet dorëheqje ose punëtori aspak të  mos 
vijë në punë. E gjithë kjo tregon në mospasjen 
vetëdije e cila do të thotë trajtim i barabartë dhe 
përfshirje sociale të këtyre qytetarëve. Mendo-
jmë se pikërisht legjislacioni mbrojtës i punës, 
si deri më tani, po ashtu edhe në të ardhmen, 
duhet ta ketë rolin kryesor dhe udhëheqës në re-
alizimin e këtij ideali.  

5.2. E drejta e organizimit sindikal
E drejta e organizimit sindikal është përmba-

jtur në nenin 37 të Kushtetutës së Republikës së 
Maqedonisë54. Me këtë, e drejta e organizimit 
dhe veprimit sindikal u bë e drejtë kushtetuese, 
e cila në marrëdhëniet e punës është ngritur në 
nivelin e parimit kryesor.  

Në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune e 
drejta e organizimit sindikal është përfshirë dhe 
përpunuar në masë të madhe. Vet koncepti lig-
jor, organizimin sindikal e ndanë dhe e vendos 
ne kreun e veçantë të XVIII, së bashku me siste-
min e organizimit të punëdhënësve. Dispozitat 
ligjore kanë për qëllim që ta rregullojnë dhe 
lehtësojnë organizimin dhe veprimin sindikal 
në vend. Përskaj kësaj, dispozitat ligjore ofro-
jnë mbrojtje të anëtarëve sindikal dhe përfaqë-
suesve sindikal nga diskriminimi dhe veprimi 
antisindikal, garantohet prona e sindikatave, 
nëse edhe nxitja e dialogut social si dhe sistemi 
i  i marrëdhënieve industriale dhe partneritetit 
social.   

Themelimi i sindikatave është e drejtë 
themelore sociale e paraparë në pajtim me 
nenin 184 të LMP. Përskaj kësaj është formuar 
koncepti i pavarësisë dhe mëvetësisë, si gjatë 
themelimit, po ashtu edhe gjatë veprimtarisë 
të sindikatave. Në pajtim me paragrafin 2 të 
nemit 184 qëllimi bazë dhe kryesor për të cilën 
ekzistojnë sindikatat është mbrojtja gjegjësisht 
përfaqësimi dhe paraqitja (promovimi), si dhe 
avancimi i interesave individuale ose kolek-
tive të së punësuarve. Ajo është organizimi i 
punëtorëve ku anëtarësimi përherë është në bazë 
vullnetare, në pajtim me nenin 185. Në pajtim 
me qëllimet e vendosura ligjore del se sindikatat 
formohen vetëm se për mbrojtjen e të drejtave 
të të punësuarve, si të drejtave të punës individ-
uale po ashtu edhe atyre kolektive (organizim 

sindikal, negocim kolektiv, grevë), por pastaj 
pa ndërhyrë në sinqeritetin për tipin dhe llojin e 
sindikatave, dhe baza e shoqërimit sindikal. Po 
ashtu është paraparë mundësia për veprimtari 
sindikale në nivel më të lartë, gjegjësisht sho-
qërimi i sindikatave. Në pajtim me ndryshimet 
e nenit 189 të LMP subjektivitet juridik kanë 
vetëm sindikatat të niveleve më të larta, ndërsa 
sindikatat e nivelit punëdhënës (kompania ose 
organi) subjektivitetin juridik e thithin nga sind-
ikata më e lartë – dega. Kjo gjendje aktuale kri-
jon numër të madh problemesh në praktikë edhe 
pse nuk është e kontestueshme se i përforcojnë 
pozicionet e sindikatave të degëve.  

Procedura për regjistrim të sindikatave duke 
marrë parasysh ndryshimet në nenin 189 të 
LMP po ashtu është komplikuar dhe në masë të 
madhe është e paqartë, por po ashtu shkoj deri 
në praktikën më të formuar e cila legjitimitetin e 
saj nuk e thith nga norma juridike, por është një 
lloj zakoni juridik. Në fakt, bëhet fjalë për atë se 
çka gjatë formimit të njësisë së re sindikale në 
nivel të punëdhënësit, formimi i saj varet nga ajo 
se sindikata e degës a do ta pranojë, gjegjësisht 
merr, ndërsa pastaj dega duhet të parashtrojë 
kërkesë deri te Ministria e punës dhe politikës 
sociale, të cilën kërkesë pastaj MPPS e përcjellë 
për regjistrim  deri në Regjistrin qendror të Re-
publikës së Maqedonisë. Në pajtim me nenet 
191, 192 dhe 193 nuk është krejtësisht e qartë 
dhe e paraparë se si rrjedh procedura për regjis-
trim ose ndryshimi i njësisë në degë sindikale, 
gjegjësisht cili është roli i Ministrisë së punës 
dhe politikës sociale në tërë procedurën. Nga 
ana tjetër procedura e këtillë hap mundësi për 
një numër të madh keqpërdorimesh në kuptimin 
që kufizohet ose parandalohet funksionimi i or-
ganizatave sindikale në nivel të punëdhënësit, e 
cila u notua si problem edhe në Raportin e Orga-
nizatave ndërkombëtare të punës të vitit 2015.    

52Gazeta zyrtare e RM nr.. 50/10.
53Kah fundi i vitit 2014 dhe gjysma e parë e vitit 2015 nga ana e Ministrisë për punë dhe politikë sociale, organizatat 
joqeveritare të personave me handikap, si dhe të publikun më të gjerë shoqëror dhe shkencor u ngrit iniciativa për mi-
ratimin e ligjit të ri për persona me handikap i cili e parashihte sistemin e kuotës si mënyrë e punësimit ndërsa përskaj 
saj u parapanë një numër i madh i të drejtave dhe privilegjeve gjatë punësimit të personave me handikap. Kjo inicia-
tivë ligjore deri më nëntor 2016 nuk u realizua para së gjithash për shkak qëndrimit negativ të punëdhënësve. 

54Gazeta zyrtare e RM nr. 52/91.
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Duke i pasur parasysh këto fakte, mundet të 
thuhet se organizimi sindikal në vend përskaj 
sfidave strukturore ka edhe paqartësi objektive 
juridike të cilat çelin hapësirë për paqartësi dhe 
keqpërdorime të caktuara. Edhe më tepër që 
mund të shkojnë në linjë të kufizimit të së dre-
jtës të organizimit dhe veprimtarisë sindikale. 
Por, megjithatë, dispozitat ligjore nuk bëjnë dal-
lim në lidhje me atë në çfarë baze të punësu-
arit munden të organizohen, që shkon në dobi të 
asaj se personat me handikap kanë të drejtë dhe 
mundësi të krijojnë organizata të tyre sindikale 
të veçanta të cilat do ti mbrojnë interesat e tyre 
ekonomike, sociale, dhe interesa tjera individ-
uale dhe kolektive të cilat dalin nga marrëdhënia 
e punës. Ky lloji i  organizimit sindikal deri më 
tani nuk është prezent në vendin tonë, as që janë 
formuar sindikata “speciale” të cilët pranojnë 
kategori të caktuar të qytetarëve. Kjo është për 
shkak të disa arsyeve. Së pari, lëvizja maqedo-
nase sindikale përafërsisht është disperzuar dhe 
ndarë, si në korniza të qendrave të veçanta sin-
dikale, po ashtu edhe mes tyre. Nga ana tjetër 

ende nuk ekziston anëtarësi e mjaftueshme 
aktive e cila e njeh nevojën për organizim të 
veçantë sindikal në bazë të caktuar. Më tutje, 
edhe pse ekziston mundësi ligjore, gjegjësisht 
nuk ka pengesë juridike, përsëri ekziston qën-
drimi se sindikalizmi duhet të bazohet në bazë 
të solidaritetit, bashkimit dhe bashkësisë, kështu 
që formimi i sindikatave të caktuara të veçan-
ta “speciale” kuptohet si  copëtim plotësues i 
bërthamës sindikale. Në fund, nuk ekziston in-
formim i mjaftueshëm, por sërish vetëdije për 
nevojën dhe mundësitë të cilat hapen me këtë 
lloj të organizimit sindikal.  

Për shkak gjithë kësaj nuk na befason fak-
ti se në paletën sindikale në Maqedoni nuk ka 
sindikatë të veçantë për personat e punësuar me 
handikap, as që flitet për të drejta të veçanta të 
personave me handikap në punën dhe gjatë akti-
viteteve sindikale.

ORGANIZIMI SINDIKAL I 
PERSONAVE ME HANDIKAP

Organizimi sindikal i personave me handikap mundet dhe duhet ta shikojmë nëpërmjet 
prizmës së akteve Ndërkombëtare, para së gjithash Konventës ndërkombëtare për mbrojtje 
dhe avancimin e të drejtave të personave me handikap, si dhe në korniza të dispozitave pozi-
tive maqedonase.

Padyshim është se e drejta e organizimit 
sindikal të personave me handikap është e dre-
jtë e cila është e patjetërsueshme dhe e drejtë 
themelore sociale të të gjithë të punësuarve, 
ndërsa me këtë edhe të personave me handikap. 
Këtë të drejtë duhet ta shohim nëpërmjet as-
pektit të punësimit të personave me handikap e 
cila i paraprin, si dhe shoqërimin e punësimit. 
Pikërisht themelimi dhe ruajtja e marrëdhënies 
së punës të personave me handikap është çelësi 
për ndërtimin e mëtutjeshëm të sistemit të or-
ganizimit sindikal si pjesë e punëve kolektive 
dhe të drejtave sociale të këtij grupi të veçantë 
të të punësuarve. Themi grup i veçantë, para së 
gjithash nga aspekti i gëzimit i të drejtave më të 
mëdha dhe më vëllimore në lidhje me të punë-
suarit e tjerë, por megjithatë jo nga aspekti i 
ndarjes dhe diskriminimit të tyre.

Konventa për mbrojtjen e personave me 
handikap, aktet e Organizatës ndërkombëtare 
të punës, Këshilli i Evropës, si dhe Bashkimi 
Evropian  na udhëzojnë në përfundim se ekzis-
ton sistem ndërkombëtar i mbrojtjes i cili jep 
kornizë dhe qartësi të mjaftueshme ku dhe dre-

jt cilës lëvizë ideja ndërkombëtare për barazi, 
punësim dhe organizim sindikal të personave 
me handikap  në korniza të punës. Realizimi i 
të drejtave individuale të marrëdhënies së punës 
të personave me handikap, më së miri mundet të 
kanalizohen nëpërmjet profesioneve të tyre dhe 
organizatave profesionale në lloj të sindikatave.

Sindikatat jo vetëm që kanë mundësi që ti 
mbrojnë të drejtat e marrëdhënies së punës të 
të punësuarve, por munden të ndihmojnë edhe 
në korniza të promovimit të sistemit adekuat 
nacional normativ për punësim më të lehtë dhe 
rregullim të arsyeshëm në vendin tonë.  

 Ligji për marrëdhënie pune në pajtim me 
dispozitat e tij nuk bën asnjë pengesë në lidhje 
me organizimin sindikal  të personave me han-
dikap. Përkundrazi, dispozitat ligjore janë në 
linjën e realizimit të barabartë të kësaj të dre-
jte për të gjithë të punësuarit. Megjithatë, në 
praktikë bëhet pyetja a do të pranohet sistemi 
i organizimit të integruar sindikal të personave 
me handikap në korniza të veç më organizatave 
ekzistuese sindikale në vend, ose përsëri do të 
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punohet në sistemin e organizimit të veçantë 
sindikal të personave me handikap në korniza 
të organizatave të veçanta profesionale në bazë 
personale (individuale, subjektive).

Sistemi i parë i qasjes së integruar sindi-
kale i cili veç më ekziston në vend nuk arriti në 
mënyrë të vërtetë ti njohë dhe mbrojë nevojat 
e personave me handikap në korniza të punës, 
por edhe më pak në lidhje  me procedurën për 
konkurrim për vend pune për punësim. Në 
korniza të tij personat me handikap janë pjesë 
e korpusit të përgjithshëm të të punësuarve dhe 
mbrojtje e të drejtave të marrëdhënies së punës 
është në korniza të veprimtarisë së përgjithshme 
të sindikatës sikur edhe për secilin të punësu-
ar. Kjo qasje e mbrojtjes sindikale të personave 
me handikap në marrëdhënie pune dhe jashtë tij, 
për shkak të specifikave të caktuara të invalid-
itetit të punës nuk arriti të përkushtojë vëmendje 
të veçantë dhe ta shohë nevojën e aksionit më 
ndryshe sindikal për mbrojtjen e personave me 
handikap në lidhje me të punësuarit e tjerë. Kjo 
i përket pikërisht vendosjes strukturore të sind-
ikatave, ku secili i punësuar është vetëm i punë-
suar dhe anëtar. Megjithatë, nëse aktet ndër-
kombëtare, si dhe legjislacioni nacional i punës 
parashohin të drejta dhe mbrojtje të veçantë të 
personave me invaliditet në punë, atëherë aq 
më tepër sindikatat duhet ti njohin këta anëtarë 
të tyre dhe të zhvillojnë strategji dhe agjendë 
të veçantë për mbrojtjen dhe promovimin e të 
drejtave të personave të punësuar me handikap. 
Kjo për më tepër nga aspekti i parandalimit të 
keqpërdorimeve nga ana e punëdhënësve, si 
dhe  thyerjen e stereotipave dhe stigmatizimin 
e personave me handikap në marrëdhënie pune, 
ndërsa me këtë edhe në shoqëri.     

Qasja e dytë nënkupton organizim sindi-
kal të personave me handikap në organizata të 
veçanta sindikale ku punëtorët me handikap do 
të sigurohen në dy baza. Së pari ajo gjithsesi 
do të jetë baza profesionale, gjegjësisht puna 
dhe marrëdhënia e punës, ndërsa gjëja e dytë e 
bashkimit sindikal do të jetë vetë handikapi si 
veti subjektive (personale) e të punësuarit, e cila 
mundet, por edhe nuk është patjetër të ndikojë 
në marrëdhënien e punës. Kjo qasje hap mundë-
si për njohje reale dhe efikase të nevojave të per-
sonave të punësuar me handikap dhe mbrojtja e 
të drejtave të tyre të marrëdhënies së punës.

VIZIONI DHE QËLLIMI

Vizioni bazë është krijimi i një shoqërie në të cilën handikapi do të jetë një mundësi më 
shumë për dhënie të shembullit të mirë dhe inspirimit. Kjo nënkupton trajtim të barabartë të 
personave me handikap nga të gjithë aktorët shoqëror, e veçanërisht në lidhje me ata të cilët 
janë në korniza të punës duke e pasur parasysh rëndësinë e forcës integruese dhe inkluzive të 
cilën e ka vepra dhe puna në përgjithësi. 

Ky qëllim mundet të arrihet nëpërmjet trajti-
mit aktiv të personave me handikap në korniza 
të punës e cila nënkupton marrëdhënie pune pa 
diskriminim, sistemin e punësimit dhe mbajtjes 
në punë si dhe rregullimin e arsyeshëm. Që të 
arrihet qëllimi ekzistojnë më shumë vegla, por 
gjithsesi instrument bazë është organizimi sind-
ikal i personave me handikap nëpërmjet të cilës 
duhet të mbrohen dhe promovohen të drejtat 
e personave me handikap në lidhje me mar-
rëdhënien e punës por edhe në procedurën për 
punësim. Qëllimi është që sindikatat të ndihmo-
jnë në korniza të dialogut social duke punuar në 
partneritet me qeverinë për krijimin e kornizës 
së përshtatshme dhe efikase ligjore e cila do të 
mundësojë mënyrë më të mirë të realizimit të 
së drejtave nga dhe në marrëdhënie pune. Këto 
qëllime mundet të arrihen nëpërmjet sindikat-
ave përgjegjëse të cilët kujdesen për mbrojt-
jen dhe promovimin e të drejtave profesionale 
të personave me handikap, sindikata të cilët 
në mënyrë aktive do të punojnë  në prevencën 

nga keqpërdorimi i punëdhënësve ndaj këtyre 
punëtorëve dhe do të jenë ambasadorë të baraz-
isë dhe inkluzivitetit të punës dhe shoqërisë. 
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DREJTIME DHE REKOMANDIME 

Duke pasur parasysh njohuritë e marra në korniza të këtij studimi, ndërsa pastaj duke 
synuar drejt realizimit të vizionit dhe qëllimeve të vendosura në të njëjtën, është e nevojshme 
që të ndërmerren hapa të caktuara për realizimin e tyre. 

• është e nevojshme që të miratohet kornizë 
e përshtatshme ligjore të së drejtave të 
punësimit dhe marrëdhënies së punës të 
personave me handikap, ndërsa e cila do 
ti shprehë nevojat reale të personave me 
handikap;

• është e nevojshme të vihet në rend dite 
çështja e handikapit në marrëdhënie pune 
tek veç më sindikatat ekzistuese. Kjo 
nënkupton informim i sindikatave për të 
drejtat të cilat duhet ti mbrojnë tek per-
sonat me handikap, mënyra dhe metodat 
e mbrojtjes, si dhe me njohjen e rregul-
limit të arsyeshëm. Megjithatë së pari 
është e nevojshme njohje më e detajuar 
me kornizën normative dhe standardet 
ndërkombëtare të cilët i përkasin çështjes 
së handikapit në punë. Që të realizohet 
ky qëllim strategjik është e nevojshme 
mbajtja e punëtorive, trajnimeve dhe 
seminareve, si dhe pjesëmarrje aktive në 
konferenca ndërkombëtare dhe aktivitet 
të cilët e përpunojnë këtë problematikë;

• në korniza të sindikatave veç më 
ekzistuese është e nevojshme ekzistimi i 
personave të veçantë të trajnuar të cilët 
në mënyrë të detajuar do ti njohin stan-

dardet nacionale dhe ndërkombëtare të 
cilët u përkasin personave të punësuar 
me handikap;

• është e nevojshme që të punohet në zhvil-
limin dhe operacionalizimin e idesë për 
organizim sindikal të personave me han-
dikap në bazë të linjës profesionale dhe 
personale, gjegjësisht ndarje në organiza-
ta të veçanta sindikale të cilat në mënyrë 
profesionale do ti bashkojnë personat me 
handikap në marrëdhënie pune;

• duhet të mendohet për aksione të për-
bashkëta të koordinuara në mes sind-
ikatave, sektorit joqeveritar dhe insti-
tucioneve shtetërore për promovimin dhe 
avancimin e të drejtave të personave me 
handikap në marrëdhënie pune;

• është i nevojshëm që të rritet intensite-
ti i bashkëpunimit në mes organizatave 
sindikale të punëdhënësve në lidhje me 
punësimin dhe të drejtat e marrëdhënies 
së punës të personave me handikap; 

• është e nevojshme të mësuarit dhe in-
formimi i punëdhënësve dhe organizat-
ave të tyre për privilegjet gjatë punësimit 
të personave me handikap, si dhe të dre-
jtat të cilat i kanë këta persona.

Nëse këto rekomandime dhe drejtime bile 
pjesërisht realizohen ose synohet drejt realizim-
it të tyre, do të kishim mundur të flasim për zh-
vendosje të punëve në drejtim pozitiv në lidhje 
me realizimin e të drejtave të marrëdhënies së 
punës për personat me handikap nëpërmjet sin-
dikatave dhe zgjimin e sindikatave dhe lëvizjes 
sindikale në drejtim të mbrojtjes dhe promovim-
it të së drejtave të personave me handikap.
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                                  Polio plus – lëvizja kundër handiklapit 
             
Polio Plus është lider, kreator aktiv dhe bartës i ndryshimeve esenciale për ndërtimin 
e botës si shoqëri në të cilën të gjitha personat me handikap marrin pjesë plotësisht, si 
qytetarë të barabartë.
Polio Plus duke u mbështetur në vlerat individuale, organizatë e përshtatshme, këmbën-
gulëse, e qëndrueshme, ndërsa nëpërmjet shfrytëzimit të proceseve dhe mekanizmave të 
demokracisë ndërmjetësuese, së bashku me faktorët tjerë, e promovon dhe e imponon 
qasjen për mundësi të barabarta, e cila siguron pjesëmarrje të personave me handikap 
në rrjedhat shoqërore kryesore.  
Polio Plus është organizatë qytetare e personave me dhe pa handikap e cila punon në 
ndërlidhjen esenciale dhe realizimin e plotë të së drejtave themelore të njeriut dhe lirive 
të personave me handikap. 
Misioni jonë është përforcimi i besueshmërisë të personave me handikap dhe krijimin r 
shoqërisë me mundësi të barabarta për të gjithë.
“Polio Plus nuk udhëton vetë”. Misionin tonë e realizojmë së bashku me faktorë tjerë të 
shoqërisë.

Kontakt
Polio Plus – lëvizje kundër handikapit 
Bulevar Avnoj 64 
1000 Shkup
Telefon: +389 2 2400 544 
e- mail: polioplus@polioplus.org.mk

                                     LiNK- Mostar                                             
                                          
Link është Asociacion i ndërmarrësve dhe qendër servisore të cilët kanë tendencë të 
jenë iniciatorë i zhvillimit lokal ekonomik dhe nëpërmjet shoqatës ti përfaqëson intere-
sat e ndërmarrjeve dhe ndërmarrësve, si dhe ofron shërbime kualifikimi. Link i përkrah 
bizneset ekzistuese dhe të reja. 

Kontakt
Tel / faks: +387 36580-151
Adresa: Bul. Nacionalna revolucija, nr. 55, 88000 Mostar, Bosnja dhe Hercegovina
е-posta: info@linkmostar.org




