
 
 
 

 
Komunikatë për shtyp 

 
Menaxhmenti i Trepçës fton minatorët që të ndalojnë veprimet unilaterale 

dhe të vazhdojnë dialogun  
 
Prishtinë, 20 shkurt, 2004 – Menaxhmenti i Kompleksit Minerar Trepça fton punëtorët të cilët 
këtë mëngjes kanë hyrë në premisat e Minierës së Stan Tërgut të ndalojnë veprimet unilaterale dhe 
të vazhdojnë dialogun normal. Veprimet e tilla vëjnë në rrezik programin vazhdues për ri-fillimin e 
prodhimit të kufizuar në minierë, e cila është pjesë e përpjekjeve të menaxhmentit të sigurojnë 
punësim komercial për punëtorët.   
 
“Prioriteti ynë kryesor është sigurimi afat-gjatë i punësimit për minatorët, duke zhvilluar 
potencialin e minierave ekzistuese në rajon”, tha Z. Paul Nelles-menaxher ndërkombëtar i Trepçës. 
“Ne kemi implementuar skemën e pensionimit të hershëm që është inicuar nga Qeveria. Kemi 
hapur Qendrën e Shëndetit profesional dhe kemi aktivizuar Fondacionin e Punëtorëve të Trepçës, 
që mundëson asistencë emergjente financiare në raste speciale”, tha Z. Nelles.  
 
Si rezultat i këtyre programeve, më shumë se 2000 punëtorë shqiptarë, të cilët nuk kanë ndonjë 
burim të ardhurash për shumë vite mund të zgjedhin mundësinë  për pensionim të hershëm. Në 
bazë të kontrollit të vazhdueshëm shëndetësor, një numër i minatorëve do të kualifikohet për 
pensionim për pa-aftësi për punë që do të siguronte të ardhura minimale për ta dhe familjet e tyre. 
Janë krijuar rreth 100 punë komerciale në aktivitetet ndihmëse, dhe ky numër pritet të rritet në 
masë të madhe pasi që të ri-filloj prodhimi i kufizuar në minierë.  
 
 “Këto rezultate inkurajuese janë mundësuar në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë lokale dhe 
disa përfaqësues të sindikatës. Ne i jemi mirënjohës Qeverisë për përkrahjen financiare që ka 
siguruar. Më tutje mbështetemi në të për implementimin e plotë të planit të ri-aktivizimit të 
minierave, që do të shpiente ne punësim të plotë të minatorëve të cilët janë të kualifikuar dhe 
fizikisht të aftë për tu kthyr në punë”, tha Z. Nelles. 
 
Menxheri i Trepçës tha se kjo është punë në vazhdim e sipër, rezultatet e të cilës do të jenë të 
dukshme dikur më vonë gjatë vitit. “Ne na vjen keq që punëtorët dhe udhëheqësit e sindikatës të 
cilët kanë vendosur të ndërmarrin veprime unilaterale, kanë refuzuar të kuptojnë këtë proces dhe 
nuk kanë pranuar propozimet tona të takohemi në mesin e muajit mars për të shqyrtuar statusin e 
planit. Deri në atë kohë mund të aprovohet buxheti për vitin 2004, dhe do të dihen rezultatet e 
kontrollit shëndetësor. Kjo do të na lejonte ri-caktimin e punës dhe vendeve të punës si përgatitje 
për punësim të ardhshëm”, theksoi Z. Nelles.  
 
“Ne shpresojmë se ata do të rishikojnë vendimin e tyre, të ndalojnë veprimet unilaterale dhe ti 
kthehen dialogut normal. Është në interes të të gjithëve duke përfshirë minatorët, që ne të mbrojmë 
pronën, mirëmbajmë sigurinë në miniera dhe të zbatojmë programin e punës siç është planifikuar”, 
tha Nelles..  

Për më shumë informata ju lutemi të kontaktoni Florin Pasnicu-n ose Erdelina Dulen në 
Tel: 038 500 400 lokali 1152    E-mail: kta@eumik.org 
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