
 

Živel 1. maj - PRAZNIK DELA!  

 

Vzpon industrije, ki se je začel z iznajdbo parnega stroja konec 18. stoletja je dal 

ljudem delo v tovarnah, kjer so lahko zaslužili za preživetje. Delavci so pustili delo 

doma, saj so začeli delati v tovarnah. Organizacija in delitev dela je bila dobra. 

Delavcev je bilo vse več, prav tako strojev, ki so nadomestili žuljave človeške roke. 

Takrat se je začel razvoj tehnologije, ki se še danes ni ustavil. Masovna proizvodnja je 

znižala ceno izdelkov. Zaradi svoje kolonialistične zgodovine, surovin, veliko 

premoga in ladjevja ter dobrih prometnih povezav, je bila Velika Britanija prva, ki jo 

je zajela industrializacija.  

Delali so vsi, cela družina, tudi otroci. Ženske in otroci so bila nekvalificirana, a 

pomembna delovna sila, ki je imela najnižjo plačo. Kmete in reveže navajene trdega 

dela so poslali v rudnike. Gospodarji so izbirali delavce, ki so zaradi obupa bili 

pripravljeni delati več, za manj denarja. Delovne razmere so bile slabe, brez higiene in 

varnostnih ukrepov, niso imeli nedeljskega počitka, delali so v umazaniji, vlagi, 

prahu…Ljudje so zbolevali, a zdravstvenega zavarovanja niso imeli. Čeprav so delali 

tudi po 16 ur, pokojnine niso dočakali.  

Največja posledica industrializacije je naraščanje mestnega prebivalstva, a lačna usta 

je bilo treba nahraniti, kar pa z mizernimi plačami niso uspeli. Bolj je družina rasla, 

bolj so občutili lakoto in splošno pomanjkanje. Delavcem je bilo dovolj nehumanih 

delovnih razmer in revščine. Stroji so malim obrtnikom ''ukradli'' delo, zato so jih 

začeli razbijati. Ni završalo samo v Veliki Britaniji, ampak po vseh državah, ki so bile 

vodilne v industrijskih panogah. 

Tako so leta 1886 v Chicagu, ZDA industrijski delavci zahtevali izboljšanje delovnih 

razmer ter človekove pravice. Brez krvi seveda ni šlo, upore je zadušila policija, a so 

vseeno dosegli  krajši delovnik, moški pa so dobili tudi volilno pravico. Zaradi krvave 

demonstracije ameriških delavcev obeležujemo 1. maj kot mednarodni praznik 

delavstva skoraj po celem svetu, razen v ZDA, čeprav se je ravno tam vse skupaj 

začelo.  

Demonstracije so z leti, zaradi izboljšav, prerasle v proslave. Rdeči nagelj je skupaj z 

rdečo vrtnico v deželah Italije, Avstrije in bivše Jugoslavije postal simbol socializma 

in delavskega gibanja. Leta 1946, takoj po vojni, so v Ljubljani organizirali ogromno 

prvomajsko povorko z 30 tisoč sodelujočih. Ljudje so navdušeno izobešali državne 

zastave in krasili hiše z rožami in zelenjem ter z oken z navdušenjem ploskali 

udeležencem. Leta 1948 je postal 1. maj dela prost dan in praznik državnega pomena. 

Ta dan je postal tako pomemben, da ga je tudi Cerkev razglasila za praznik sv. Jožefa 

Delavca. 

Na predvečer praznika se že tradicionalno postavljajo mlaji in kurijo kresovi. Še danes 

se po številnih krajih v Sloveniji praznični prvomajski dan začne z budnico godbe na 

pihala in tudi letos bo v Semiču tako. Člani KUD Godbe na pihala Semič vas bodo 

zbudili v prazničen dan ob 6.30 uri v trškem jedru Semiča pred hotelom Smuk.  

Prijetno in varno praznovanje vam želimo.  


