
I nderuar Ambasador,

jemi shtetas shqiptarë që kemi ardhur në Itali plot me shpresë, për të punuar e për të siguruar të ardhmen 
tonë, të familjes e të fëmijëve tanë, si dhe të prindërve që jetojnë ende në Shqipëri. 

Në Itali gjetëm një punë që do të na mundësonte të ndërtonim një të ardhme. Një punë shumë e vështirë, e 
parehatshme dhe e rëndë, siç është përpunimi i mishit, që e zhvillojmë pranë dy shoqërive kooperativë, 
“Work Service Soc. Coop.” dhe “Ilia D.A. Soc. Coop”, që kanë të punësuar rreth 150 punonjës-ortakë në 
një sipërmarrje brenda kompanisë “Castelfrigo srl” në Castelnuovo Rangone, provincë e Modenës (Emilia 
Romagna). Në këtë kompani, së bashku me punëtorët e kombësive të tjera, ndajmë dhe përpunojmë mishin 
që përdoret për prodhimin e sallameve dhe suxhukëve të famshëm në gjithë botën. 

Për vite të tërë na është dashur t’i nënshtrohemi kushteve të vështira të punës: si ritme tepër të rënda pune, 
shpejtësi marramendëse, orare pune tejet të ndryshueshme dhe rroga të parregullta, siç është vërtetuar edhe 
nga Inspektorati i Punës në Modena.

Për vite me radhë u jemi bindur “rreshterëve” që na komandonin dhe nuk na respektonin as si qenie 
njerëzore: ulërima, kërcënime, largime nga vendi i punës apo ndryshime të detyrave në shenjë ndëshkimi, si 
dhe shtypje të tjera, si në rastet kur na ndalonin edhe të shkonim në banjë për nevojat tona fiziologjike. Në të 
vërtetë nuk kemi punuar e as po punojmë në shoqëri kooperativë por në “kooperativa fallco”, siç e kemi 
denoncuar pranë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.

Në fillim të vitit 2016 u rebeluam. Falë sindikatës Cgil në Modena, që doli në mbrojtjen tonë dhe na ka 
përfaqësuar pranë gjithë institucioneve lokale, më datë 16 shkurt 2016, së bashku me Castelfrigo srl dhe dy 
shoqëritë kooperativë, kemi arritur në një marrëveshje sindikale që do të na mundësonte kushte më të mira 
pune, respektimin e kontratave të punës dhe të ligjeve italiane, po mbi të gjitha respektimin e dinjitetit tonë.

Pas nënshkrimit të marrëveshjes më datë 16 shkurt 2016, zuri fill stina e hakmarrjes kundrejt nesh, çka solli
edhe heqjen nga puna të dy përfaqësuesve të sindikatës dhe reduktimin e orarit të punës për ata që kishin 
protestuar. Sot, kooperativat duan të na heqin qafe, duke hequr nga puna 75 punonjës me arsyen se nuk ka 
më punë për të gjithë. Sapo morëm lajmin e heqjes së pashmangshme nga puna, hymë në grevë. Në 
momentin që po ju shkruajmë është dita e 15të e grevës.

Nuk dorëzohemi ndaj kësaj padrejtësie, sepse në Castelfrigo punë ka! Provë për këtë është edhe shtimi 
aktual i orëve të punës së përditshme, duke përfshirë të shtunat paradite dhe pasdite, për punonjësit që nuk 
kanë hyrë në grevë. Nuk dorëzohemi sepse po të ishte e vërtetë se puna ka rënë, nuk e kuptojmë përse nuk 
pranuan propozimet e sindikatës, pa kosto shtesë, që u ofronin një zgjidhje që bënte të mundur që të gjithë të 
qëndronin në punë, duke punuar më pak.

Ne po e vazhdojmë betejën dhe luftën tonë duke e respektuar ligjin, në mënyrë paqësore, në përputhje 
me Ligjet e Republikës që na ka mirëpritur e na ka dhënë punë dhe shpresë.

Ne na kërkohet të respektojmë ligjet e protestës tonë, të paguajmë gjoba për përgjegjësitë e të tjerëve, 
ndërkohë që “kooperativat fallco” në Castelfrigo, që na kanë shfrytëzuar deri më sot, vazhdojnë të 
punojnë me qetësi dhe pa u hyrë gjemb në këmbë.

I nderuar Ambasador, kërkojmë vëmendjen, ndihmën dhe ndërhyrjen tuaj, madje jemi të gatshëm edhe t’ju 
takojmë, nëse do ta shihni të arsyeshme.

Duke ju falënderuar paraprakisht, ju lutemi të pranoni përshëndetjet tona më të sinqerta.

Castelnuovo R. (MO), 7 nëntor 2017


