
Dénonciation de la sécurité sociale
avec le Kosovo

Des milliers de kosovars
discriminés

Après les années 1990 où la Suisse, en sup-
primant leur statut de saisonniers, a plongé
des milliers de travailleurs kosovars dans la
précarité et la clandestinité, les années 2000
où en levant leur admission provisoire elle
en a expulsé tout autant vers un pays sinis-
tré par la guerre, voici l’année 2010 où en
dénonçant la convention de sécurité sociale
qui la liait avec le Kosovo, elle violera les
droits de dizaines de milliers d’entre eux.
Pour un pays qui se targue de soutenir le
Kosovo, on repassera !
Les conséquences de la décision du Conseil
fédéral de ne pas renouveler la convention
de sécurité sociale avec le Kosovo et de la
laisser expirer au ler avril 2010 seront gra-
vissimes et multiples pour les près de
200'000 travailleurs et travailleuses originai-
res du Kosovo qui vivent en Suisse.
Désormais les rentes AI ne seront plus ex-
portables, ce qui signifie qu’une personne
qui deviendra invalide en Suisse en raison
d’une maladie où d’un accident se verra
supprimer son droit à la rente au cas où elle
déciderait de rentrer dans son pays.
Pour certain-e-s travailleurs et travailleuses
qui toucheraient une faible rente en Suisse
et ne pourraient justifier de revenus suffi-
sants pour y vivre, cela pourrait se traduire
par un refus de renouvellement de leur au-
torisation de séjour et une expulsion au Ko-
sovo.
Et comme les rentes ne seront plus exporta-
bles cela débouchera par une suppression
pure et simple desdites rentes.
Lorsque l’on sait qu’un bon nombre de res-
sortissants du Kosovo vivant en Suisse tra-
vaillent dans des secteurs où le risque de

devenir invalide est particulièrement élevé
- le secteur du bâtiment pour ne parler que
du plus important - c’est des milliers de fa-
mille qui vont être directement touchées
par la légèreté et le cynisme du Conseil fé-
déral.
Tout aussi grave : les nouveaux rentiers
AVS ne pourront plus toucher leurs presta-
tions sous forme de rente en cas de départ
de Suisse au moment de leur retraite.
Dans un autre registre, cette convention de
sécurité sociale règle le versement des allo-
cations pour les enfants qui demeure au
Kosovo.
Dès le ler avril 2010, des milliers d’enfants
se verront ainsi priver de ce droit eux qui
vivent dans le pays le plus pauvre d’Eu-
rope.
Le SIT soutient et défend depuis des décen-
nies les travailleurs et travailleuses du Ko-
sovo, que ce soient les saisonniers hier, les
victimes de la guerre dans un passé tout
proche et les travailleurs et travailleuses
sans statut légal aujourd'hui pour ne citer
qu’eux !
Préoccupé et scandalisé par la décision du
Conseil fédéral, le SIT organise une
Assemblée générale le jeudi 4 mars 2010 à
20h00 dans ses locaux sis 16, rue des Chau-
dronniers afin d’analyser cette décision et
d’en débattre.
Il invite tous et toutes ses membres et les
personnes intéressées à y participer en
nombre !

Le SIT organise une Assemblée générale
le jeudi 4 mars 2010 à 20h00 au SIT



Denoncimi i sigurimit social
me Kosovën

Edhe njëherë mijëra
Kosovar të diskriminuar

Pas viti 1990 kur Zvicrra e suprimoi statutin e
punëtorit sezonal dhe i përplasi mijëra punë-
torë Kosovarë në një situatë të varshmërisë
ekonomike dhe në punëtorë klandestin, viteve
të 2000, kur e tërhoqi pranimin e përkohshëm
të azilkërkuesve dhe i dëboi në drejtim të shte-
ti të shkatrruar nga lufta, tani, në vitin 2010,
duke e denoncuar Konventen e sigurimit so-
cial që e lidhte me Kosovën, po i dhunon të
drejtat e dhjetëra mijëra Kosovarëve.
Për një shtet i cili lavdërohet se përkrah Ko-
sovën, një veprim i këtillë i autoriteteve tin-
gëllon kontradiktor dhe nuk është në
pajtim me deklaratat të shumta për bashkë-
punim të ndersjell.
Pasojat e vendimit të Këshillit Federal për
mosripërtrirje të Konventës për sigurim so-
cial me Kosovën dhe për ta sjell në përfun-
dim, me 01 Prill 2010 do të jenë të
shumfishme për afër 200'000 punëtore dhe
punëtorë me prejardhje nga Kosova dhe që
jetojnë në Zvicërr.
Tani e tutje pensionet e invaliditetit nuk do të
jenë të eksportueshme (nuk do të mund të
barten), që do të thotë se një person i dekla-
ruar dhe i cili e ka fituar statusin e invilidit në
Zvicërr, për arësye të sëmundjes ose aksiden-
tit, do ti ndërpritet e drejta e tij për pension
në rast se vendosë të kthehet në vendlindje.
Për disa punëtore dhe punëtorë të cilët mar-
rin një pension të ulët në Zvicërr dhe që nuk
mund të sigurojnë të ardhura të mjaf-
tueshme për të jetuar këtu, pas denoncimit të
kësaj Konvente, mund të rezultoj edhe me re-
fuzim për përtrirje të lejeqëndrimit. Rrjedhi-
misht, ky rrefuzim për përtrirje të
lejeqëndrimit, çon deri në dëbimin e të pen-
sionuarit nga Zvicrra.
Gjithashtu, kjo do të thotë se, pasi që pensio-
net nuk do mund të barten, ky vendim do të
qojë deri te ndërprerja e pensioneve në fjalë.

Pasi e dijmë se një numër i konsiderueshmëm
i Kosovarëve që jetojnë në Zvicërr, punojnë në
sektore ku rreziku për të mbetë invalid është
posaqërisht i lartë, si sektori i ndërtimtarisë
për shumbull i cili është më i rëndësishmi,
kësisoi, nga lehtësia dhe cinizmi i Këshillit Fe-
deral janë prekur mijëra familje.
Poashtu me rëndësi është se pensionistët e
rinj nuk do tër mund t’i marrin kontributet
e tyre në formë të pensionit në momentin e
arritjes së moshës për pensionim.
Në anën tjetër, kjo Konventë për sigurim
social, rregullon pagesat e shtesave fëmijë-
rore për fëmijët që jetojnë në Kosovë
Që nga 01 Prilli 2010, mijëra femijë do të
jenë të privuar nga kjo e drejtë. Fëmijë të ci-
lët jetojnë në shtetin më të varfër të Euro-
pës tani nuk do të mund t’iu gëzohen
vlerave të punës së stërlodhshme të prin-
dërve të tyre, një punë e cila atyre ua ka
shkatëruar edhe shëndetin.
Sindikata SIT, përkrahë dhe mbronë me
dekada punëtoret dhe punëtorët nga Koso-
va, punëtorë sezonal të mëparshëm, vikti-
mat e luftës nga një e kaluar e afërt dhe
punëtoret dhe punëtorët pa statut të rregul-
luar legal sot, pa përmenduar këtu edhe
rastet e shumta të veprimit tonë sindikal në
këtë drejtim.
Të preokupuar dhe të skandalizuar me ven-
dimin e Këshillit Federal, Sindikata SIT or-
ganizon një Kuvend të përgjithshëm diten e
enjte, me 04 Mars 2010 në ora 20.00 në loka-
let tona, në adresën 16, rue Chaudronniers,
me qëllim të analizimit të këtij vendimi dhe
për të debatuar lidhur me këtë qështje me
rëndësi të veçant për punëtorët kosovarë.
Sindikata SIT fton të gjithë anëtarët dhe
personat e interesuar për të marrë pjesë në
mënyrë masovike në këtë Kuvend dhe për
të kontribuar në tejkalimin e kësaj situate.

Sindikata SIT organizon një Kuvend të përgjithshëm diten e enjte,
me 04 Mars 2010 në ora 20.00 në lokalet tona, SIT


