
 

 

 Spoštovani. V imenu sindikata KNSS-Neodvisnost mariborske regije, 

kakor tudi v svojem imenu vas lepo pozdravljam in vam čestitam za 

praznik. 

 V veliko čast mi je, da lahko spregovorim, na letošnjem že 5. 

tradicionalnem prvomajskem praznovanju, tukaj na tem prostoru. Praznik 

dela, ki je tudi praznik delavskih  pravic živi danes in bo tudi v prihodnje. 

Prvi maj ni zgolj spomin na nekdanje boje delavstva za njihove prvinske, 

danes samoumevne, a v trdem boju s kapitalom pridobljene pravice. 

Praznovanje praznika dela kaže predvsem spoštljiv odnos Slovencev do 

dela, s katerim smo se Slovenci kot narod preživeli skozi zgodovino. Delo 

mora postati znova vrednota, tista, ki človeku omogoča svobodo, 

dostojanstvo in samozavest, občutek, da je sposoben sam poskrbeti zase, da 

ni nikomur v breme in da zmore pomagati tudi drugim. 

Gotovo je na ta odnos vplivalo dejstvo, da se narava dela in njegova 

zahtevnost močno spreminjata. Zato so tudi dileme in premišljevanja ob 

prazniku dela drugačne kot so bile nekoč. 

Vendar pogleda ni mogoče obrniti samo v prihodnost. Tudi sedanjost ima 

probleme, tudi danes so ljudje brez dela, so ljudje, ki živijo v revščini. Tudi 

ti problemi zahtevajo rešitve. Danes se zdi samoumevno pričakovanje 

vsakogar, da dobi priložnost za samopotrditev in uveljavitev z delom in 

ustvarjanjem.  Niso pa tako samoumevne tudi možnosti za to. Pravica, ki 

mora biti dana vsakomur, je pravica do šole in do poklicnega 

usposabljanja. Pravica do možnosti, da v življenjsko tekmo vstopi dobro 

izšolan in usposobljen zanjo. Samo takšna je pravična in notranje trdna 

družba. Takšno tudi želimo, zato da vsakomur omogoča, da sam prevzame 

odgovornost zase in za svoje otroke in da se vključi v skupno ustvarjanje. 

Slovenija bo notranje trdna samo, če bo sistematično uveljavljala takšne 

priložnosti za svoje državljane. Državljani si želimo in smo vredni  

poštenega vodenja politične elite. Želimo si pravne države v pravem 

pomenu, želimo si takšne pravne države, ki bo omogočala pravico do 

delavskega soupravljanja. Ravno slednje je premalo uveljavljeno in so 

delavci marsikje ne samo slabo plačani, ampak tudi ponižani. Prihodnost  

Slovenije se nadaljuje. Kakšna bo njena vsebina je odvisno od nas vseh, 

odgovornost zanjo pa nosijo predvsem upravljavci države. Prihodnost 

nikogar ne čaka. Pred nami so veliki izzivi in priložnosti. Uveljavili jih 

bomo le, če bomo enotni prav v vseh pogledih, kot  ena sama velika družina. 

V nas je uporniški duh, ki ne sprejema sedanjosti, kot nepreklicne danosti. 

Hočemo in moramo  jo spremeniti na boljše. Takšen uporniški duh zmore 

veliko ! A kdo to bolje ve kot mi delavci, ki hočemo biti gospodarji svoje 

prihodnosti. 

Naj živi naš prvi maj, praznik dela in ne kapitala! 



 

 
To je bil govor, ki ga je predsednik sindikata KNSS-Neodvisnost mariborske regije, Milan 

Mesarič prebral na 5. tradicionalnem praznovanju praznika dela 1. maja. 

 

K temu govoru, predsednik dodaja še naslednje, kar delavci ne smemo NIKOLI POZABITI! 

 

Praznik 1. maj, je torej velik praznik vsega delavstva po vsem svetu, je spomin na krvave 

demonstracije v ameriškem Chicagu, v letu 1886, znane pod imenom Haymarketski  izgred. 

Takratna Federacija organiziranih obrti  in delavskih zvez,  po uspehih, ki jih je doseglo  

kanadsko  delavsko gibanje  leta 1872, je zahtevala  več delavskih pravic, med njimi 

predvsem uzakonjen 8 – urni delavnik,  

V podporo pritisku  delavskih organizacij,  da bi ta predpis stopil v veljavo s 1. majem tega 

leta, so se na ta rok v Chicagu organizirale  trume delavcev in pričele  splošno stavko. 4. maja 

so se delavci zbrali na mestnem trgu Haymarket, kjer je po začetnem  miru  pred policijsko 

četo eksplodirala  bomba in ubila 8 policistov. Na to je policija odgovorila s streljanjem  in 

ranila več deset delavcev. Kasneje je bila pravica do 8 – urnega delavnika kljub vsemu  

uveljavljena, v spomin na tragičen dogodek pa so se odvili  tudi veliki izgredi leta 1894 in 

1919. 

Pri nas se je 1. maj kot praznik dela uveljavil in začel praznovati 1948 leta. 

To je le del zapisa zgodovinskih bojev za delavske pravice, ki so ga bojevali delavci širom po 

vsem svetu. Zgodovina sindikalizma, izpričuje v veliko državah vsega sveta grozljive boje 

tudi z orožjem, kako so delavci in njihovi predstavniki na včasih zelo krvave načine izbojevali 

pravice, katere so jim kapitalisti – izkoriščevalci sistema vedno hotel jemati. 

 

Ta kratek zapis je dejstvo, da moramo delavci, predvsem pa njihovi predstavniki biti ponosni 

na ta dan, da ne smemo nikoli pozabiti, da to ni dan zabave, ampak predvsem spoštovanje do 

naših junaških prednikov, ki so se upali zoperstaviti izkoriščevalcem delavskih pravic.  

Predsednik sindikata KNSS-Neodvisnost mariborske regije, zaradi dejstva, ki se dogaja 

kritično opozarja vso članstvo predvsem,  predstavnike delavcev – sindikaliste, da je 1. maj 

veliki dan delavcev. Ne sprejema  se dejstva, da se naše članstvo na ta dan, udeležuje zabav, 

piknikov, kjer se na zgodovinsko izročilo naših borcev za delavske pravice  pozablja. Ne 

sprejema se izgovorov, da se pač nekomu iz tega ali onega razloga ne da  priti na kraj, ki smo 

ga v naprej dogovorili, kjer je potekalo spominsko obeležje in dostojen  kulturni program, vse 

v čast predhodnim borcem za delavske pravice. 

Prosim, članstvo predvsem pa predstavnike delavcev – sindikaliste, da se zamislijo ob teh 

navedbah in da ob 6. tradicionalnem srečanju brez izgovorov zagotovijo prisotnost delavskih 

sredin, katere zastopajo. 

 

 

Sindikalni pozdrav. 

 

        Sindikat KNSS – Neodvisnost 

                  Mariborske regije 

            predsednik  

          Milan Mesarič 

 

 

  


