
1. МАЈ
ЗНАЧАЈ ПРАЗНИКА



„Први мај је заједнички празник свих

земаља, на којима радничка класа треба да

манифестује јединство својих захтева и

своју класну солидарност“



 1. маја 1886. године одржане су демонстрације

радника у Чикагу, када је више десетина

хиљада радника изашло на улице захтевајући

боље услове рада и осмочасовно радно време.

Демонстрације у Чикагу, 1886. године



 Немилосрдно искоришћавање радника и радница од
стране власника и послодаваца, мале наднице, дневни
рад од 12 до чак 18 сати, искоришћавање дечје радне
снаге и живот на ивици егзистенције резултирали су
низом штрајкова у којима су се захтевали достојнији
услови рада и живота.

 Организатори протеста и штрајкова су захтеве најпре
упутили послодавцима и властима тражећи да их
испуне до тог датума. Као одговор, уследило је
угњетавање а у сукобима са полицијом било је жртава
и рањених на обе стране.

 У њихову част је 1. мај
проглашен
Међународним празником
рада.



 Oд 1890. године, 1. маја широм света

одржавају се манифестације, демонстрације

и штрајкови, као један од видова класне

борбе, што је до краја 19. и почетком 20. века

добило масовне размере.



 Међународни празник рада је један од

најраспрострањенијих празника на

планети.
Слави се у преко 150 земаља света.



 Први мај у Србији обележен је први пут 1893.

године протестним скуповима у Београду.

 У Србији и региону временом је постао обичај да

се тог дана у зору излази на Првомајски уранак

у природи.

 Последњих година, првомајски протести поново

добијају видове протестних окупљања

незадовољних радника чији положај, због

економске кризе, постаје све тежи.



 Данас се Први мај или Међународни празник рада

обележава кроз различите видове демонстрација и

акција, као дан борбе за основна људска права сваког

радника и сваке раднице, или једноставно као дан

борбе за права на живот достојан човека.

 Борба за радна и људска права која подразумева борбу

за даље скраћивање радног времена, веће плате, већу

заштиту на раду траје још и данас, а врло је вероватно

да ће и наша деца и деца њихове деце на свој начин

водити борбу за своја права.

 Због свега овога, потребно је указивати на важност

овог дана, његовог значења и његове сврхе.


