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Menaxhmenti i hekurudhave dhe Sindikata pajtohen në lidhje me zvogëlimin e 
numrit të punëtorëve  

 
Prishtinë, 12 Maj, 2004 – Javën e kaluar menaxhmenti dhe sindikata e hekurudhës u 
pajtuan në lidhje me zvogëlimin e personelit. Marrëveshja vjen pas një sërë takimesh dhe 
diskutimesh në mes menaxhmentit dhe sindikatës të cilat filluan në korrik të vitit 2003. 
Vitin e kaluar menaxhmenti u ka dërguar një letër të gjithë punëtorëve në lidhje me 
situatën e rëndë ekonomike të hekurudhave.  
 
“Zvogëlimi dramatik në transportin e mallrave i kombinuar me një numër të lartë të stafit 
dhe rritja e fundit e rrogave prej 50% si dhe  shtesave për ushqim  ka gjeneruar një deficit 
vjetor rreth 600 000 Euro. Me qëllim të balancimit të buxhetit tonë ne i kemi propozuar 
sindikatës tri alternativa”, tha Z. Poul Rich, drejtor i Përgjithshëm i Hekurudhave të 
UNMIK-ut.  
 
Vitin e kaluar sindikata është pajtuar se hekurudhat kanë një numër të madh të punëtorëve, 
por e vetmja zgjidhje që ata kanë ofruar është të mbajnë të gjithë punëtorët por të 
zvogëlojnë rrogat për 52% për të gjithë. “Kjo është një mënyrë e gabuar dhe e vjetër 
komuniste. Në këtë rast punëtorët e mirë paguajnë për ata që punojnë pak ose nuk bëjnë 
asgjë”, tha Z. Rich. 
 
Vendimi për të vazhduar me zvogëlim të numrit të punëtorëve  është marrë në Mars nga 
Komiteti Mbikqyrës i hekurudhave që përbëhet prej gjashtë anëtarësh. “Një zgjidhje e tillë 
e dhimbshme është e pashmangshme. Është mënyra e vetme të mirremi me një nga 
problemet më të mëdha në ekonomi të tranzicionit – numri i madh i personelit në kompani 
publike -, që është zhvilluar çdokund në rajon, dhe është trajtuar në të njëjtën mënyrë”, tha 
Poul Rich. “Përveç kësaj donatorët që mbështesin buxhetin tonë gjithmonë kanë kërkuar që 
hekurudhat të operojnë në baza të shëndosha komerciale, dhe që ne të mos punësojmë më 
shumë persona se që nevojiten”, shtoi Z. Rich.  
 
Drejtori i Përgjithshëm i Hekurudhave të UNMIK-ut iu referua një studimi të bërë nga 
HIFAB- një komani këshilluese Gjermane që tregon që personeli i  hekurudhave nuk duhet 
të kaloj 150 punëtorë, dhe pas zvogëlimit momental të numrit të punëtorëve 400 do të jenë 
në listë të rrogave. “sidoqoftë, ne shpresojmë se transporti do të revitalizohet dhe ne do të 
jemi në gjëndje të ri-punësojmë njerëz. Ne gjithashtu mund të marrim në konsideratë një 
pako lehtësimi”, shtoi Z. Rich. 
 
 
 
 

For further information please contact Florin Pasnicu or Erdelina Dula on 
Tel: 038 500 400 ext 1152  E-mail: kta@eumik.org 
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