
 
 

 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РАДНИЧКОГ ВЕЛИКДАНА ПРЕСКРОМНО 

 
         Годинама уназад, све је нејаснији смисао обележавања Међународног празника 
рада као дана борбе за радничка права. Синдикати спорадично организовано 
обележавају прославу овог датума, синдикално неорганизовани, а још увек радни људи 
такође пре бирају неко од популарних локалних излетишта, него да се, попут њихових 
колега у Словенији, „о свом руву и 
круву“, придруже оним усамљеним 
протестантима који ће Први мај 
обележити на градским улицама 
престоног Београда или неке локалне 
варошице, а они који су изгубили статус 
радног човека и представљају једну од 
750.000 цифара у служби за 
незапослене, већ одавно су изгубили 
илузију да ће их се неко сетити ни овим 
поводом, као уосталом ни током 
њиховог отужног боравка на евиденцији 
НСЗ, као и вољу и жељу да протестом 
нешто промене. Шта више, уместо 
Законом прописаног одмора за празник, 
неки од запослених у приватном сектору ни за ове свечарске првомајске дане неће од 
својих газда добити нерадни(е) дан(е), већ ће и Празник рада провести на свом радном 
месту, у правилу лоше плаћеном и са лошим условима за посао, често пута и без плаћених 
доприноса и испод минималца.  
         И без обзира на отужно стање света рада којег су после предуго трајуће транзиције 
погодиле и рестриктивне мере новосрпских реформатора, и ове године биће уобичајних 
одлазака у природу, дружења, гозби, роштиљања и иако сви кукају на цене меса, сви они 
који оставе набавку за петак ујутру по правилу затећи ће празне месарске рафове и 
хладњаче. Школарци и они млађи грађани већ су извршили „јуриш“ на излетишта и већ 
су безецовали позиције за постављање шатора, огњишта и сл. и тиме се припремили за 
вишедневно камповање.  
         Ипак, да се традиција не угасне, побринули су се синдикати „Независност“, Савез 
самосталних синдиката Србије и НСЈС, који ће и ове године организовати протестне 
шетње, и то прва два синдиката удружени и у Београду, и то на сам дан Празника рада, 
а дан раније наш синдикат организује са још неколико организација цивилног сектора 
велики протест у Зрењанину, како би указали на неиздржив положај преосталих радника. 
Ово је и прилика, осим што су већина синдиката и учинила – обратила се јавности и 
чланству пригодним саопштењима, да се јавност подсети на чињеницу да се мора 
обновити значај и методе радничке борбе за њихова одавно нарушена права. Стога не 
чуди да се у појединим обраћањима јавности опет тражи нешто што су радници давно, 
давно изборили, попут чувене три осмице, које у свету сви поштују, али не и послодавци у 
Србији, којима ни овако лош по раднике Закон о раду није довољно добар јер, за разлику 
од послодаваца, у индустријски правно уређенијим земљама на основама социјал-
демократских принципа, они се и даље понашају више као робовласници него као 
цивилизовани представници света капитала.  
         Први мај је и прилика да се јавност подсети да то није идеолошка борба за 
политички престиж, већ цивилизацијска тековина радничког покрета целог света. 
Каранфил заденут на реверу није идеолошки симбол, али свакако га треба поново 
вратити, што нимало неће бити лако, јер, сећамо се и случаја наших колега из једне од 
бивших ex YU република, сада чланице ЕУ, када су синдикалци за Први мај извршили 
поруџбину од неколико хиљада каранфила, нису их могли нигде набавити, ни купити, јер 
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су тадашње власти тај цвет прогласиле идеолошким – комунистичким симболом. И тако, 
док се радници широм света на својим скуповима, са каранфилима на реверу, окупљају и 
слушају Интернационалу, радницима у Србији преостаје да, засад, разбијају предубеђења 
и стереотипе и да се изборе и за такве мале помаке, јер им друга страна стално импутира 
идеологију, а не види борбу за радничка уобичајна, рекао бих стандардизована, права. То 
ће, сасвим сигурно, бити тежак посао, јер смо и сами сведоци да данас у Србији готово и 
нема индустријских радника, који су овако или онако разјурени из својих фабрика које је 
држава (лоше) продала или их је закатанчила због лоше приватизације, који су били 
носиоци радничке борбе, док су њихове колеге из реда „белих крагни“ и онда, а и сада, 
штрајковале спорадично, радећи са минимумом процеса рада и евентуално са беџом „Ја 
сам у штрајку“ на реверу, а данас представљају гро запослених. И тако, док су се „плави 
мантили“ преселили међу незапослене, вратили на село да поново буду паори, пчелари, 
мале занатлије и сл., „бели оковратници“ и даље јалово протествују, тим пре што је велика 
већина њих и доведена у јавни сектор или, како се то сада каже, јавну управу партијски, 
па се само буне, и то спорадично, и то само онда када они који су их довели на та радна 
места падну са власти. Тиме су и овај сектор „надували“ до оног броја када је свакако 
неопходна рационализација броја извршилаца у овом сектору, па се ускоро и очекује 
„гвоздена метла“ која ће сасвим извесно десетке хиљада људи из овог сектора „очеткати“, 
када то већ нису могли учинити закони о забрани запошљавања у јавном сектору.  
         Стога, преостали радници, без обзира да ли припадају реду „плавих мантила“ или 
„белих крагни“, немају превише разлога за славље, али оно што не чуди јесте што нема ни 
социјалног бунта, пошто су се и синдикати распршили на преосталој синдикалној сцени, 
па уместо да се сви саберу (окупе) на левици, има их и који подржавају ултра десницу, 
ултра конзервативце и неолибералне концепте, што је директно у супротности са 
интересом радничке класе, сељака и пензионера. Зато преостале синдикате чека тежак 
посао едукације сопственог чланства, регрутовања нових чланова, дуготрајне обуке како 
би чланови знали „раздвојити жито од кукоља“ и како би сваки члан првенствено у свом 
ангажовању знао шта је синдикални, а шта је неки други интерес и како би првом дао 
предност, јер сво време смо сведоци већ добро познате истине да у односима између 
партија и синдиката та веза, у принципу, синдикатима увек наноси штету, а партијама, 
у принципу, доноси веома малу корист. У ово смо се уверили и приликом „најдужег 
штрајка у историји српске просвете“, где је странчарење и политичарење уништило 
почетне резултате штрајка и уместо да синдикати „засвирају и за појас задену“, они су, 
политички мотивисани, наставили штрајк до момента када се он готово урушио и када 
више и ништа и нису могли добити за излазак из штрајка. 
         Међутим, свечарски дани су прилика да макар куртуазно једни другима упутимо 
честитке и добре жеље за Празник рада и пожелимо да они који имају посао тај посао 
задрже, да им буде боље плаћен, радна места безбедна и сигурна по здравље, а онима 
који траже посао, да га нађу и да постану корисни чланови друштва, пошто је добро 
знано да они који су без посла, тешко могу да буду било какав ауторитет, чак и својим 
најближим сродницима, а камо ли неком другом и да је посао оно што човека чини 
човеком. Први мај, Међународни празник рада, прилика је да се подсетимо како су некад 
радници тешко остваривали своја права, колико су се борили да их задрже и да, не само 
за тај дан или за Дан борбе за достојанствен рад, стално то понављамо, јер радницима 
никад нико „на тацни“ није поклањао права, већ су се они за њих изборили и знали их 
чувати.  
         Свима вама желимо срећне првомајске празнике! 
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