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Jemi mbledhur ne Kytahja aty ku nene Hajme-ja e pat keshilluar  

Ertugrul Gazin me keto fjale:

Bir…

Ji i drejte me njerezit qofshin te çdo fare e fisi. 

Mos u ndaj nga drejtesia ne menyre qe njerezit e tu te fitojne 

gjalleri e bashkim. 

Kjo bote nuk eshte per te ndenjur e bere sehir. 

Nese do te besh pune te mira ke per te fituar respektin 

e njerëzve. 

Mos e kurse besimin nga zemra, lutjen nga goja 

dhe virtytin nga sjelljet e tua. 

Gjithashtu bir ji i duruar. I duruar i fituar. 

Bir…

Mbaje hapur sofren dhe deren per te 

varferit…
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GÜÇLENDiKPer 1 Maj jemi mbledhur ne vendin ku majaja e bashkimit u gatua ne zemra, aty ku 

vellazeria u bashkua me besimin dhe ku u morr vendimi per te kaluar nga principata 

tek shteti.

Kytahja, vendi ku u krye kontrata e pare kolektive ne histori, pret me 

gezim Memur-Sen-in dhe anetaret e saj. 

Jemi ne Sheshin e Fitores ne Kytahja per diten e punes dhe solidaritetit 
se bashku me,

Zemrat trime te Egjeut,

Kapedanet e Kytahjas,

Trimat e Anadollit,

Anetaret e Memur-senit
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Solidaritetit, per te treguar zërin e forcës punetore, fuqinë e solidaritetit, bashkimit dhe 

vëllazërisë. 

Mirëserdhët, Na nderuat me pjesëmarrjen tuaj!

Ju përshëndes te gjithë juve qe keni mbushur sheshet per pune, paqe, liri dhe demokraci.

Pershendes nga Kytahja Eskişehir’in  Ankara’ne, İstanbul’in, Erzurum’in.

Përshëndes te gjithë punetoret qe janë mbledhur ne sheshe te ndryshme te botes per 

festen e 1 Majit, ditën e Bashkimit, Vëllazërisë dhe Përpjekjeve, ata qe janë ne detyre sot 

per te ruajtur sigurinë tone, perfasuesit e medias qe luftojnë qe zëri jone te dëgjohet, te 

gjithë ata qe na djekin nga ekranet, dhe gjithë kombin tone. 

ATA QE E TERRORIZUAN 1 MAJIN NE TAKSIM. 

Mund te kete nga ata qe e shohin 1 majin si dite provokimi dhe agjitacioni ne vend te nje 

dite per te kerkuar te drejtat. 
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Mund te kete nga ata qe duan ti tensionojne sheshet dhe te demtojne reputacionin 

e punes nepermjet vandalizmit. 

Nderkohe qe ne fokusohemi te virtyti i ndarjes se drejte mund te kete nga ata qe 

e kane mendjen per te djegur dhe shkaterruar.  

Mund te kete nga ata qe perdorin dhimjet e te shkuares pe rte turbulluar ujerat. 

Grupe margjinale mund ta shohin 1 majin si ritual per te dale ne sheshin Taksim. 

Ne ngaqe nuk biem ne keto kurthe dolem ne Anadoll dhe çdo shesh te anadollit e 

quajtem shesh te 1 majit. 

Si memursen nuk kemi pranuar as da bekojme Taksimin as ta harrojme dhimbjen 

e Taksimit te vitit 1977. 

Nuk e kemi pranuar si te drejte mendesine se 1 maji duhet festuar vetem ne 

Taksim, as kemi pranuar idene qe 1 maji nuk duhet festuar ne Taksim. 

TE HIDHET DRITE MBI NGJARJET E 1 MAJIT 1977 NE TAKSIM. 

Me rastin e 1 Majit i bej thirrje qeverive dhe partive politike.

Krijoni komisjonin parlamentar per te gjetur fajtoret e 1 Majit te 1977 dhe merruni 

pasuritë qe kane përfituar nga ngjarja e 1977. 
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Gjeni kush e ka bere, kush ishşn ata qe bene qe te derdhej gjake. 

Te veçohen ata qe kane derdhur lot dhe ata qe kane derdhur gjak. Te ndriçohet ngjarja. 

Te qetësohen sado pak zemrat e atyre qe humben familjaret.

Te ndryshojnë titujt e gazetave, nga “Me vendosmëri Taksim”, ne “Duam 
Rishperndarje te Drejte te te Ardhurave te Punetoreve”. 

Mjafton te dëgjohet zëri i punetoreve, pavarësisht se ne cilën media, qytet apo shesh 

qofte. 

Shikoni sot jemi ne Kütahya, me popullin tone ne Sheshin e Fitores ne Kutahya. 

Jemi këtu per punetoret tanë, per te drejtat tona, per fitoret tona. 

Me pare kemi qene ne Ankara, ne Çanakkale,  ne Diyarbakır, ne Konya,ne Maraş. Çdo 

vit ne nje vend te ndryshëm te anadolit. 

 Jemi ketu per tembeshtetur nje Turqi te re, te forte. 

Jemi këtu per te deklaruar kërkesat tona per Peridhen e Katert te Kontratave Kolektive. 
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Te Nderuar Qytetare te Kütahya-s 
Miq te çmuar,

 

EDHE PAK DITE NA KANE MBETUR NGA PERIUDHA E 

4. E KONTRATES KOLEKTİVE 

Ne Gusht do te nisin negociatat per kontratën kolektive te katërt 

Do ulemi ne tryeze per te negociuar per te drejtat sociale dhe ekonomike, per rritjen 

e pagave, dhe per te zgjidhur problemet per pagat e punonjësve te administratës per 

vitin 2018-2019.

Derdhem djerse per referendumin e 16 Majit qe Turqia te shpëtonte nga prangat qe ka 

mabjtur per vite.

Per dy muaj thamë se nuk do luftojmë vetëm per puntoret, por edhe per “PO”ne, dhe 

mbushem sallonet dhe shpjeguam referendumin ne 350 qendra tonat.
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Populli tha “Po”. 

Kështu ata qe kane marre pergjigjen “Po”, tani duhet te punojnë per te drejtat e 

punetoreve. 

Ne gusht do nisin negociatat e kontratës kolektive. 

Kështu eshte koha qe me Kontraten e 4. Kolektive te japin provimin e pare ata qe 

luftuan per “po” per nje Turqi te Re e te Madhe.  

Do jemi ne tryeze per te zgjidhur problemet, per te gjetur përgjigje per pritshmerite 

tona, per te kthyer ne perfitime propozimet tona. 

PROPOZIMET PER KONTRATEN KOLEKTIVE DUHET TE KTHEHEN NE  
PERFITIME 

Punesim me kuadro eshte kërkesa jone!

Siguria ne Pune per ne eshte vija e kuqe!

Kalimi i 4/B-se ne statusin e 4/C eshte qëllimi jone me i madh.

Te zgjidhen problemet e atyre qe janë te punësuar ne firma nenkontraktore, 

Dhe te atyre qe bëjnë punën e nje nenpunesi por qe ndodhen ne statusin e punëtorit. 
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Nuk duam qe pritshmerite tona te zvarriten, 

por t’i qëndrohet besnik firmave te hedhura/

vendimit per kontratat kolektive.

Do te kërkojmë pjese nga rritja ekonomike, 

qe te rritet mirëqenia jone.

Do te themi jo per disa padrejtësi qe behen 

per uljen e TVSH-se ne disa sektorë privat 

kur ne nëpunësit e shtetit jo. 

Turqia po tregon vazhdimisht qe rritje ne 

makro dhe mikro ekonomi,

Por kjo nuk ka asnjë rritje te nëpunësit e 

shtetit. 

Popullsia e re ne Turqi, na shpie ne avantazh 

edhe ne rajon edhe ne BE. 

Edhe ne kushtetute thuhet se familja eshte 

themeli, por ndihma e bashkeshorteve dhe 

femijve mbeten ne shifra shume te ulta. 
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KUOTA E SOLİDARİTETİT, DREJTESİA DUHET TE SHKOJE NE VEND

Nuk ka asnjë ndryshim midis sindikatës te autorizuar, dhe atyre qe nuk janë si dhe 

midis nëpunësve qe janë anetare te nje sindikate si dhe te atyre qe nuk janë

Do kërkojmë qe sindikatës te autroziauar t’i aplikohen kuotat solidarizuese.

Nuk eshte e pranushme kjo padrejtësi qe behet. 

Duhet te behet veçimi midis atyre qe janë te organziuar dhe atyre qe s’jane, sindikatave 

te autorizuara dhe atyre qe nuk janë. 

Ne lidhje me rritjen e pagave ...

Do flasim jo per te mbrojtuar nga inflacioni por per mbi inflacionin.

Do kërkojmë ngritje te tabanit te pagave si dhe rritjen e dëmshpërblimeve per 

pensionsitet.

Ne 16 Prill Truqine e shpëtuam nga tutela, por nëpunësit nuk i kemi shpëtuar akoma 

nga modeli i veshjeve te Modelit te 1982-shit te Kenan Evren-it.  

Ne tavolinën e kontratës kolektive,

Do kërkojmë lirinë e veshjes,

Do kërkojmë qe nëpunësit te marrin fryme lirisht. 
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SİGURİA NE PUNE ESHTE VİZA JONE E KUQE

Vazhdon qe te perdoren fjale si reforme ose sistemi i personelit te administratës,

Shprehje qe cenojnë sigurinë ne pune,

Qe po prishin qetësinë e nëpunësve,

Këtu ne Sheshin e Fitores ne Kutahja deklaroj edhe njëherë qe siguria ne pune eshtë 

vija e kuqe per Memursen-in.

Jemi pro reformimit te legjistratures per Kodin e Punes, kundër deformimit per 

sigurinë ne pune. 

Ne qoftese preket siguria ne pune,

Nëse nuk garantohet puna,

Nëse cenohen nëpunësit,

Nuk do te qëndrojmë duarkryq. 

Do te reagojmë, dhe nuk do kete sheshe qe te na nxere. 
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E konsiderojmë si kercenim çdo hap negativ ndaj sigurisë ne pune, dhe ndaj forcës 

punetore. 

Jemi pro çdo hapi per permiresimin e cilësisë ne administratën 
shteterore, 

Por nuk do lejomë qe kjo te perdoret si kali i trojes, dhe te dhunohet 
ose anulohet siguria ne pune. 

JEMI KUNDER INTERVISTES DHE PRO INVESTIGIMIT TE SIGURIMIT 

Politika dhe burokracia nuk duhet të kërkojnë të shkatërrojnë sigurinë e vendeve të 

punës, por të punësojnë njerëz që nuk do të tradhëtojne.

Prandaj, pa dyshim PO për hetimin publik të sigurisë së punësimit, por me një hetim 

të drejtë.

Megjithatë, i themi JO me vendosmëri intervistës per punësim për herë të parë në 

shërbimin publik.

Sepse e dimë qe nuk mund te kontrollojmë dot nëse intervista do te jete e drejte. 
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TE MOS PRODHOHEN PRETEKSTE 
POR PERFITIME

Punëdhënësi Publik ka racionalizuar në të 

kaluarën në aspektin e disiplinës fiskale dhe 

mundësive buxhetore për të hedhur poshtë 

propozimet tona.

Me po-ne e dhene më 16 prill, këto arsye 

kanë humbur. 

Punëdhënësi publik duhet të ulet në tryezën 

e mbledhjes kolektive, jo në refuzimin për 

të disiplinuar disiplinën fiskale, por për të 

mirën publike.

Ne do të themi “Po” tani që nuk ka me 

justifikime. Edhe ata do te thonë “Po” tani.

Le të bëjmë një revolucion në sistemin 

e personelit publik që është i qetë, por i 

shëndoshë.
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Le të heqim kuadrot dhe kufijtë e shkallëve që kanë bere që zyrtarët publikë 

të demtohen.

Le të llogarisim orët e shpenzuara në punë.

Le ta risim “tarifën jashtë orarit”, e cila nuk mbulon as transportin dhe 

ushqimin.

Le të heqim afatin kohor për pensionin e vjetërsisë, të rrisim numrin e 

indikatorëve.

Lypet qe ndihma ushqimore, për veshjen e duhur dhe përfitimet të shkojne 

për të gjithë zyrtarët publikë.

Pensioni dhe shpërblimi i pensionit nuk duhet te zvarritet.

Duhet te ngrihet me shpejtësi.

Kur del në pension, familja dhe fëmijët nuk avullojnë, por pagat avullojnë. Le 

ta heqim këtë pengese.
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Ejani ti japim nepunesit te drejten e politikes. 

Me referendumin u hapem rrugen per ne parlament te rinjve. 

Le ta hapim deren e parlamentit edhe per nepunesit.

Le ta heqim ndalimin e pjesemarjes ne politike dhe greves per nepunesit. 

Po te jesh punetor ke te drejte per tu marre me politike. 

Po te jesh nepunes nuk ke te drejte politike. 

A mund te kete diçka te tille, pashi zotin? 

Si Memur-sen, kur themi “Ftesë për Memur-Sen, PO”, kemi theksuar 

mungesën e paketës në të njëjtën kohë kur transferojmë fushat nga sallonet 

në kuti, dhe kjo paketë sjell stabilitet në vend, por ajo Thuhet se cilësia e 

politikës do të jepet nga “E drejte politike per nepunesin”.

Ne edhe njëherë shprehim mirënjohjen tonë ndaj kombit që e pranon këtë 

ndryshim dhe do ta bëjë historinë e ardhshme të Turqisë nje epope.
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ME 16 PRILL FITOI TURQIA. 

Po-ja qe doli me 16 Prill nuk i dha fund vetem tuteles ne Turqi por beri qe te dridhen 

edhe linjat e tuteles globale. 16 Nisan’daki Evet sadece yerel vesayeti bitirmedi. Küresel 

vesayetin fay hatlarını da titretti. 

Po-te qe dha populli nuk ndryshan vetem kushtetuten por prishen edhe alleshverishet 

e ndyra te çetave globale dhe legjioneve te tyre brenda vendit. 

Ne te gjithë i pame gjate referendumit kurthet e ngritura qe synonin përçarjen e vendit 

tone. 

Ne kemi parë qëndrimin racist të Gjermanisë dhe Holandës, nen petkun e demokracise. 

Si populli yne edhe historia i regjistroi ne memorien e saj tradhetaret qe i hapen rrugën 

organizatave teroriste dhe i nxorren pengesa presidentit dhe qeverise se Turqise. 

Asnje qytetar qe tha Jo ne referendum nuk humbi. 

Humben grupet qe thurrnin plane per te polarizuar popullin. 

Çetat nderkombetare si OSBE-ja u ngriten te njollosnin vullnetin e popullit duke hedhur 

dyshim tek referendumi. 
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E çdoli si perfundim? 

Patjeter qe Hiçgje, na morren te 

keqen. 

Vullneti popullor i treguar me 16 prill 

i shqetësoi ata qe nuk duan te mirën 

e vendit. 

I lëvizi gurret e Kandilit. 

Jua ngriu shpresat per destabilizim 

grupeve armiqesore teroriste si PKK, 

FETÖ, DAEŞ, DHKP-C.

Po-te nuk terbuan vetem organizatat 

terroriste. Po i dhane nje shuplake 

Osmane te gjithe Perendimit qe 

nga BE-ja e SHBAja tek dhelperat 

skandinave e dinaket e brukselit me 

merkelin ne krye. 
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Te nderuar shoke te nje ideali, 

Velelzerit e mi qe na jepni force, nga kytahja dhe egjeu dhe gjtithe 
anadolli. 

BOTA KA NEVOJE PER NJE SISTEM TE RI

Ngjarjet ne bote qe u zhvilluan gjate referendumit si ato ne siri, irak e palestine 

tregojne qe historia po na therret neve. 

Historia tregon qe viktimat, te vuajturit dhe te shftyrezuarit po na presin ne ti 

shpetojme. 

 Njerezimi ka nevoje per vlerat e qytetërimit tone te sterlashte, per klimën e 

besimit tone. 

Bota ka nevoje per nje rend te ri qe bazohet te drejtësia dhe mbron viktimat, nje 

sistem qe zbaton drejtësinë globale. 

Ne jemi ne gjendje te nisim nje rezistence qe ve ne qendër njeriun dhe qe synon 

drejtësinë. 

A jeni gati t’i japim fund shfrytëzimit global, t’i japim drejtim shpërndarjes se drejte? 

A jeni gati te përpiqemi, te derdhim djerse per te shembur rendin “sa me shume 



23

2017

BiRLiKTE
ÖRGÜTLENDiK

ÖRGÜTLENEREK
GÜÇLENDiK

gjak aq me shume fitim” te imperializmit? 

I themi JO rendit “kapitali padron-puna skllav” te kapitalizmit. 

I themi JO “Rendit te ri botëror te bazuar te shtypja dhe pushtimi” te Sijonizmit.

I themi JO strategjisë “fitim i larte-page e ulet” te neo-liberalizmit. 

I themi JO botëkuptimit te kapitalizmit financiar qe thotë “Inkurajimi i kapitalit, 
mbajtja e të drejtave dhe pagave” 

Kerkojme qe parimi “pune e respektuar me nder” te globalizohet. 

Ne duam drejtësi në shpërndarjen e të ardhurave, dhembshurinë për të shtypurit dhe 

viktimat të bëhen universale.

Bota ka dale nga binaret. 

Pasuria e zotëruar nga 3 familje te medha është më shumë se të ardhurat kombëtare 

të 43 vendeve. 

Pasuria e 62 personave është më shumë se pjesa e 3.62 miliardë njerëzve.

Bota po jeton nje epoke ku padrejtësia ka arritur majat. 
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 “Bota eshte me e madhe se pese!” zëri i kësaj parulle duhet te dëgjohet 

ngado, sistemi i mykur duhet te mbaroje. 

Punëtorët duhet të kombinojnë fuqitë e tyre dhe të thone një fjalë të fortë kundër 

këtij rendi të ndryre botëror. 1 maji është pikërisht per kete gje i rëndësishem.

Turqia, me kombin dhe shtetin e saj, duhet të marrë udhëheqjen e kësaj fushate me 

parimet, vlerat dhe anëtarët e Memur-Sen.

Në Turqi, ne nuk kemi kohë për të shitur mend se si “i dhamë fund tutelës”.

Prandaj, para së gjithash, ne duhet të prodhojmë dhe jetojmë modelin më të saktë, 

më të drejtë dhe më të arsyeshëm të punës në Turqi.

Ne duhet të ndërtojmë një sistem në të cilin puna vihet ne qender, prodhimi është 

prioritet, vetëdija njerëzore është e rëndësishme dhe dinjiteti njerëzor vendoset ne 

qender.

Me pas duhet te përpiqemi per ta globalizuar kete model. 

Ne, anëtarët, të cilët e shohin vendin e tyre si një territor të të shtypurve dhe viktimave 

në kuptimin universal, jemi lajmetaret e një horizonti te ri, shprese te re.

Ne jemi familja Zyrtare-Sen; Ne përfaqësojmë një ringjallje universale dhe rezistencë 

në nivel lokal.
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JEMI NJE ORGANIZATE QE KA DHENE DESHMOR ME 15 KORRIK

Vellezerit e mi qe i treguat vendin me 15 Korrik FETO-s dhe hajduteve te Pensilvanise. 

Vellezerit e mi nje mbajtet sherbimin e vullnetit kombetar per 27 dite e nate.

Ky 1 Maj eshte 1 maji i pare pas 15 korrikut.

Ne Kahramanmaraş 4 nga anetaret tane rane deshmor me 15 korrik. 

Ne besojme dhe e dime qe deshmoren nuk vdesin, prandaj per ta nuk thuhet se 

vdiqen. 

Atehere po ju pyes: 

A eshte ketu anetari yne i Enerji-Bir-Sen Üyemiz ve Şehidimiz Cuma DAĞ burada mı? 

A eshte ketu anetari yne Diyanet-Sen Üyemiz ve Şehidimiz Ali ALITKAN burada mı? 

A eshte ketu anetari yne Eğitim-Bir-Sen Üyemiz ve Şehidimiz Yusuf ELİTAŞ burada mı?  

A eshte ketu anetari yne Eğitim-Bir-Sen Üyemiz ve Şehidimiz İlhan VARANK?  

Po ata jane midis nesh. 

Po ata jane gjithmone prane nesh ne luften tone fisnike. 
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Ata do te jetojne si yje ndriçues ne luften tone fisnike.. 

Ata do te vazjdojne te na e ndriçojne rrugen. 

Githashtu kemi rreth 100 anetare qe u bene veteran ate nate. 

Kemi motrat dhe vellezerit tane qe i kane treguar vendin zuzarit te Pensilvanise. 

Ne si Memursen nuk i harruam kurre deshmoret dhe veteranet tane. 

Ata do te ngelen anataret tane te perjetshem. 

I meshirofte zoti deshmoret tane dhe ju dhente jete te gjate veteraneve atne. 

Tradhetaret duhet te denohen, ne do ta ndjekim me kembengulje denimin 

e tyre. 

Nuk do t’i leme tradhetaret rehat. Por do te ndihmojme edhe viktimat e 

opresionit gjate ketij procesi. 

I bejme thirrje qeverise qe vendosmerine e treguar per debime pas 15 

korrikut ta tregoje edhe per te dalluar viktimat nga viktimizuesit. 
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Krijojeni sa me pare komisionin e OHAL-it. 

Ne si memur sen perpiqemi fort qe ti dallojme viktimat nga viktimizuesit. 

Denoni tradhetaret dhe mbroni viktimat. 

Na rane deshmor 250 nga njerezit tane.

Ata rane deshmor me 15 korrik per te ardhmen tone.

Ne thame Po me 16 prill per te ardhmen tone.

Prandaj thame se jemi “Rojtaret e 15 korrikut dhe Mbeshtetesit e 
Po-se te 16 Prillit”.

Detyra jone nuk mbaroi me te thene Po. Kete e dime.

Do te bejme çmos qe udhetimi i turqise se re te pershpejtohet. 
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PUNA NUK NJEH IDEOLOGJI, SINDIKALIZMI YNE NUK NJEH KUFI

Vellezer te dashur;

Sot ne kete shesh kemi misafire 25 vellezer sindikaliste nga konfegerata jashte shtetit 

prej vendeve te ndryshme te botes, te cilet ndodhen prej 2 muajsh ketu si rezultat i 

protokollit “trajnim-bashkepunim” qe kemi firmosur me ta. 

25 vellezerit tanë qe kryen trajnimin në programin ndërkombëtar të arsimit te 

organizuar nga TODAİE, SESRİC dhe MEMUR-SEN do të kthehen në vendet e tyre si 

“ekspert i marrëdhënieve të jashtme”.

Dëshiroj të falenderoj vëllezërit dhe motrat që morën pjesë në këtë program nga 

vende të ndryshme në pellgun e civilizimit për shkak të entuziazmit të tyre si në 

pjesëmarrjen në program, ashtu edhe në Ditën e Punës dhe Solidaritetit.

Dua nje duartrokitje te forte per ta. 

Gjithashtu kemi misafire, miq sindikaliste nga vendi i poetit tone kombetar Ersoyit, 

pra nga Shqiperia. E falenderoj zotin Gezim Kalaja i cili eshte kryetari i konfederates 

me te madhe te shqiperise dhe delegacionin e tij ne emer te familjes se memursenit. 

Unë dua një duartrokitje të fortë nga ju per ta, meqenëse ata ndodhen bashke me ne 

sot.
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DELEGIMI NE ILO ESHTE E DREJTA E MEMUR-SENIT 

Si Zyrtar-Sen, na intereson udhëtimi i sindikatave jashtë kufijve tanë dhe ne bëjmë 

një përpjekje të madhe për të. Ne morëm iniciativën për të themeluar një komitet 

pune brenda Organizatës së Bashkëpunimit Islamik. Ne nënshkruam “Deklaratën e 

Stambollit” me 120 sindikalistë nga 58 vende.

Ne duam që të lehtësohet ngarkesa e ILO-s. Te filloje detyrën një Organizatë e re e 

Punës, e cila përfshin 57 vende.

Ky hap i ri i ndërmarrë në drejtimin e Zyrtarit Sen ka shkaktuar shumë pasoja në 

sektorin e punës.

Qëllimi ynë është që të sjellim zgjidhje globale për problemet globale.

Ndërkohë, Autoriteti i Përfaqësimit të Turqisë në ILO kaloi tek Memur-Sen pas 65 

vjetësh.

Konfederata më e madhe në vendin tonë përfaqësohet nga punonjësit e ILO-s.

Sipas të dhënave të 15 majit 2016, Zyrtari-Sen ka bërë një ndryshim prej 67 mijë deri 

në konfederatën më të afërt.

Jo vetëm që bëri një ndryshim, ajo gjithashtu fitoi të drejtën e përfaqësimit në ILO.
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Kryetar i Türk-İş Z.Atalai eshte shprehur se: “Pse Memurseni do të mbrojë të drejtat e minatorëve 

në ILO? E si do te flasë memurseni per punën jashtë orarit të punëtorëve, kushtet e punës në 

miniera, problemet në sektorin privat? Si do të propozojë zgjidhje pa ditur problemet?”

Kuptohet qe Turk-isi nuk e di qe ne miniera punojnë edhe nëpunës. Ai përpiqet ta tregoje ILOn 

vetëm si organizatën nderkombetare te punetoreve, duhe harruar qe jeta punetore përfshin 

çdo sektor pune.

Mesimi i problemeve prej atyre qe i jetojnë,  zhvillimi i zgjidhjeve me palët e interesit, dialogu 

efektiv dhe kompromisi për punën janë baza e sindikalizmit të memurSen. I bej thirrje nga 

këtu z. Atalay “ ne nuk jemi as te marre pas autoritetit, por as edhe e ulim kokën përpara 

padrejtësisë”. Ne e kemi per nder te mbrojmë te drejtat e punës ne te gjithë boten  se bashku 

me Turkisin dhe Hakişin ne ILO.
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Te nderuar miq, 

Njerez te virtytshem te botes se punes, 

Njerezit e mire te Kytahjas, 

Brohoritem te drejtat tona te punes krahas emocionit qe na fali festimi i dites 

se 1 Majit se bashku me ju dhe vullneti juaj i patundur ne Diten e Punes dhe 

Solidaritetit ne Sheshin e Fitores ne Kytahja. 

Ju shpreh respektet dhe konsideratat e mia te gjitheve fale vullnetit qe keni 

treguar per te kerkuar te drejtat e punes i pershkruar nga emocioni qe me jep 

sllogani “Se bashku u organizuam, e duke u organizuar u fuqizuam”. 

Falenderoj

Përfaqësuesin e qytetërimit tone Eğitim-Bir-Sen’in

Mbrojtësin e shëndetit dhe vlerave tona Sağlık-Sen
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Zedhenesin e drejtësisë, udhëzuesin shpirtëror, zerrin e lutjeve qe ndalen 

grushtin e shtetit Diyanet-Sen’imize

Bem-Bir-Sen’imize qe na zbukuron qytetet,

Büro Memur-Sen’ qe na lehtëson jetën dhe siguron qetësinë shoqerore

Dev bir ulu çınar olan, gücünü köklerinden alan Toç-Bir-Sen’imize,

Enerji-Bir-Sen’in qe lufton kundër errësirës dhe na ndriçon vendin

Bayındır-Memur-Sen’imize, ndërtuesin e qytetërimit tone

Ulaştırma Memur-Sen’imize, qe heq pengesat ne transport te turqise se re,

Birlik Haber-Sen’imize, zëdhënësi i se vertetes

Kültür-Memur-Sen’imize, zëdhënësi i vlerave tona kombetare,

Engelli Memur-Sen’ qe përpiqen per nje jete pa pengesa,

Emekli Memur-Sen’imize, qe mbron pensionistet
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Komisjonin e grave dhe Genç Memur-Sen’imize, qe mbron barazinë gjinore ne rrugën e besimit 

kundra qasjeve gjinore

Vëllezërit tane të nderuar që mbushët Sheshin e Fitores së Kütahya,

Miqtë tanë unionist mes nesh nga vende të ndryshme,

Zyrtari Kütahya-Sen i cili na mirëpriti,

Të gjithë miqtë tane,

Faleminderit për bashkëpunimin tuaj 

Ju ruajt Zoti

Mbeçi me shëndet.






