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5. januar 1919

Pričetek upora  
Spartakove zveze
Spartakova zveza je bila revolucionarno levo krilo nemške 
socialdemokracije, ki je nastalo leta 1916 zaradi nestrinjanja 
s provojno politiko Socialdemokratske stranke Nemčije. 
Njeni ustanovitelji so bili Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, 
Franz Mehring in Karl Liebknecht.

V nemškem cesarstvu so ob koncu prve svetovne vojne 
izbruhnili nemiri; najprej so se v Kielu uprli mornarji, sledil je 
val stavk in demonstracij. Cesar Viljem II. je odstopil in 
pobegnil na Nizozemsko. Nemčija je 9. novembra 1918 
postala republika, prvo vlado je vodil socialdemokrat 
Friedrich Ebert, vendar so se revolucionarne težnje nadalje-
vale; konec leta je bila ustanovljena Komunistična partija 
Nemčije (KPD). Ob odstavitvi socialdemokratskega policij-
skega načelnika v Berlinu januarja 1919 je Spartakova zveza 
pozvala množice na demonstracije. Sto tisoči so se zgrnili 
na berlinske ulice , zavzeli časopisne hiše, železniške postaje 
ter izvolili začasni revolucionarni komite, ki pa realne moči ni 
imel. 7. januarja je približno pol milijona delavcev začelo 
stavkati. Vlada se je z revolucionarnim komitejem poskusila 
pogajati, a pogovori niso obrodili sadov, zato se je odločila z 
vsemi sredstvi (tudi z angažiranjem paravojaške milice 
Freikorps) zatreti vstajo. 8. januarja je bila po pouličnih 
bojih med vstajniki in pripadniki Freikorps vstaja zatrta. 
Vodji upora Karla Liebknechta in Roso Luxemburg so ujeli in 
ju 15. januarja ubili. 

1. januar 1994:  Zapatistična vstaja v Chiapasu 
(Mehika)

5. januar 1892: * Angela Vode, borka za pravice 
žensk, predvojna komunistka (+ 5. maj 1985)

5. januar 1919: Pričetek upora Spartakove zveze

7. januar 1972: rudarji v Združenem kraljestvu 
začnejo splošno stavko, saj njihove plače ne 
sledijo drugim

11. januar 1912: velika stavka migrantskih tek-
stilnih delavk pod vodstvom sindikata Industrij-
skih delavcev sveta (IWW)  zaradi znižanja plač 
v Lawrencu v Massachussettsu (ZDA)

12. januar 1879: v Trstu ustanovljeno Slavjansko 
delavsko podporno društvo, prvo slovensko 
delavsko društvo v mestu (deluje do 1928)

13. januar 1958: v trboveljskem rudniku se zara-
di slabih delovnih pogojev začne prva stavka v 
Jugoslaviji po drugi svetovni vojni

15. januar 1809: * Pierre-Joseph Proudhon, 
francoski anarhist  (+ 19. januar 1865)

15. januar 1919: V SHS začne veljati novela o 
osemurnem delovniku 

JANUAR
15. januar 1919: umor Rose Luxemburg in Karla 
Liebknechta

22. januar 1870: * Elvira Dolinar, prva slovenska 
feministka (+ 18. april 1961)

22. januar 1891: * Antonio Gramsci, italijanski 
marksistični mislec (+ 27. april 1937)

22. januar 1905: s krvavo nedeljo, ko carska 
vojska strelja na neoboroženo delavstvo v St. 
Peterburgu, se prične prva ruska revolucija

27. januar 1907: cesar Franc Jožef potrdi volilni 
zakon, ki odpravi volilne kurije in uvede splošno, 
neposredno volilno pravico za državnozborske 
volitve

27. januar: dan spomina na        
holokavst
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21. februar 1848

V Londonu izide 
Komunistični 
manifest
»Zgodovina vsake dosedanje družbe je zgodovina razre-
dnih bojev.« To je uvodni stavek Komunističnega manife-
sta (tudi: Manifest komunistične stranke), ki sta ga po 
naročilu Zveze komunistov spisala Karl Marx in Friedrich 
Engels. V njem sta razdelala program stranke, njene cilje 
in smernice prehoda v brezrazredno družbo.

15. februar 1573: v Zagrebu usmrtijo Matijo 
Gubca, voditelja kmečkega punta

21. februar 1848: v Londonu izide Komunistični 
manifest

22. februar 1944: pade Karel Destovnik - Kajuh

23. februar 1848: začetek februarske revolucije 
v Franciji

25. februar 1941: stavke v podporo aretiranim 
judom na Nizozemskem

28. februar 1921: fašisti požgejo delavski dom   
v Trstu

1. februar 1918: pod vplivom ruske revolucije se  
v Boki Kotorski uprejo avstro-ogrski mornarji 
(upor zatrt 3. februarja)

3. februar 1909: * Simone Weil, francoska        
filozofinja in aktivistka (+ 24. avgust 1943)

7. februar 1971: Švicarke dobijo volilno pravico

9. februar 1573: bitka pri Stubici med upornimi 
kmeti pod vodstvom Matije Gubca in fevdalno 
vojsko

11. februar 1990: v Južnoafriški republiki iz 
zapora  izpustijo Nelsona Mandelo (* 18. julij 
1918, + 5. december 2013), velikega aktivista in 
borca proti apartheidu
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8. marec 1910

Clara Zetkin 
predlaga 19. marec 
za mednarodni dan 
žensk
Mednarodni dan žensk obeležuje boj za enakost in 
neodvisnost žensk. Sprva se je imenoval dan delovnih 
žensk, praznovali so ga  19. marca, in sicer na pobudo 
nemške socialistke in feministke Clare Zetkin (pobudo je 
dala na drugi mednarodni konferenci socialističnih 
žensk.)

8. marec: mednarodni dan žensk
15. marec 1917: po februarski revoluciji odstopi 
ruski car Nikolaj II.

18. marec 1871: ustanovljena Pariška komuna

19. marec 1911: prvo praznovanje dneva delovnih 
žensk

23. marec 1898: * Louis Adamič, ameriško-slo-
venski pisatelj (+ 4. september 1951)

24. marec 1883 * Alojzija Štebi, političarka, 
borka za pravice žensk in delavcev (+ 9. avgust 
1956)

27. marec 1713: začetek tolminskega punta

27. marec 1941: demonstracije v Beogradu proti 
pristopu Jugoslavije k trojnemu paktu

1. marec 1921: začetek upora proti boljševikom  
v Kronstadtu v Rusiji

2. marec 1917: po februarski revoluciji odstopi 
ruski car Nikolaj II

2. marec 1919: začetek delovanja III. internacio-
nale oziroma Kominterne, zveze komunističnih 
strank

2. marec 1920: začetek stavke rudarjev v Labinu 
v Istri in razglasitev Labinske republike

5. marec 1871: * Rosa Luxemburg, poljsko-nem-
ška marksistična teoretičarka in revolucionarka 
(+ 15. januar 1919)

6. marec 1984: začetek skoraj leto dni trajajoče 
stavke rudarjev (do 3. marca 1985) v Združe-
nem kraljestvu

8. marec 1910: Clara Zetkin predlaga 19. marec 
za mednarodni dan žensk

8. marec 1917: velike protivojne demonstracije v 
Rusiji, pričetek februarske revolucije
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24. april 1920 

Orožniki na Zaloški 
cesti v Ljubljani 
streljajo na 
stavkajoče 
železničarje
Leta 1920 je vlada Kraljevine SHS odpovedala železni-
čarsko kolektivno pogodbo in jih s tem prikrajšala za 
številne pravice, ki so si jih izborili že v Avstro-Ogrski. 
Nižje bi bile tudi mezde. Železničarji so 15. aprila začeli 
stavkati in zasedli številne železniške postaje. Podprli so 
jih tudi številni drugi delavci in delavke.. 24. aprila je v 
Ljubljani kljub prepovedi potekala manifestacija, ki se je 
je udeležilo približno 3000 delavcev in delavk z družina-
mi. Iz Most so krenili proti centru mesta. Na Zaloški cesti, 
pri današnji porodnišnici, so jih ustavili žandarji. Množica 
jih je skušala prepričati, da se ji pridružijo, a neuspešno. 
Žandarji so streljali v demonstrante in ubili 13 ljudi. V 
naslednjih dneh so oblasti z aretacijami kolovodij stavko 
zatrle.

17. april 1937: v Čebinah nad Zagorjem poteka 
ustanovni kongres Komunistične partije        
Slovenije

19. april 1943: začetek vstaje v varšavskem getu

21. april 1884: Aretacija članov ljubljanskega 
delavskega izobraževalnega društva Franca 
Železnikarja in Ferdinanda Tume zaradi širjenja 
letaka z naslovom Na delovno ljudstvo. 

22. april: svetovni dan Zemlje
22. april 1878: * Zofka Kveder, pisateljica, femi-
nistka (+ 21. november 1926)

24. april 1920: orožniki na Zaloški cesti v        
Ljubljani streljajo na stavkajoče železničarje

4. april 1968: umorjen Martin Luther King, 
ameriški borec za državljanske pravice              
(* 15. januar 1929)

6. april 1919: razglašena Bavarska sovjetska 
republika (traja do 2. maja)

6. in 7. april 1990: prvi kongres  Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije

8. april: svetovni dan Romov
9. april 1948: umor socialističnega predsedni-
škega kandidata Jorgeja Eliecerja Gaitana v 
Kolumbiji, začetek ljudskega upora „El Bogota-
zo“ in desetletne državljanske vojne, imenovane 
„La Violencia“

11. april 1919: v Ženevi je pod okriljem  Društva 
narodov ustanovljena Mednarodna organizaci-
ja dela (International Labour Organization - 
ILO)

15. april 1920: zaradi odpovedi kolektivne po-
godbe se začne splošna stavka jugoslovanskih 
železničarjev
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1. maj 1886

Splošna stavka 
v Chicagu za 
osemurni 
delovnik
V devetnajstem stoletju so delovniki trajali 10, 12 ali celo 
14 ur, in to vsak dan, razen nedelje. Prve zahteve po 
osemurnem delovniku so se pojavile že sredi devetnajste-
ga stoletja in se okrepile proti njegovemu koncu. Kongres 
predstavnikov delavskih zvez je leta 1884 v Chicagu 
podal zahtevo po uzakonitvi osemurnega delovnika do   
1. maja 1886. Ker se to ni zgodilo, so se 1. maja 1886 v več 
mestih po ZDA začele manifestacije in stavke. V Chicagu 
je policija streljala na protestnike, zato so 4. maja na 
trgu Haymarket pripravili shod proti policijskemu nasilju. 
Tudi ta shod je policija skušala razgnati, takrat pa je v 
policijske vrste priletel eksploziv in začel se je strelski 
obračun.

Protestom so sledile aretacije delavskih aktivistov, 
sedem jih je bilo obsojenih na smrt.

Na kongresu II. internacionale leta 1889 je bil v spomin 
na čikaške dogodke 1. maj razglašen za delavski praznik, 
že leto pozneje so ga delavke in delavci praznovali tudi 
pri nas.

15. maj 1848: delavci v Parizu odstavijo ustavo-
dajno skupščino in ustanovijo revolucionarno 
vlado

19. maj 1890: * Ho Ši Minh, vietnamski revoluci-
onar, voditelj (+ 2. september 1969)

19. maj 2010: V Ljubljani potekajo demonstraci-
je študentov in dijakov proti zakonu o malem 
delu

20. maj 2006: začne se serija divjih stavk tek-
stilnih delavk in delavcev v Daki v Bangladešu; 
zaprejo približno 4000 tovarn

28. maj 1871: krvav konec Pariške komune

29. maj 1830: * Louise Michel, francoska revolu-
cionarka, udeleženka pariške komune, anarhist-
ka (+ 9. januar 1905)

29. maj 1935: stavka rudarjev v rudnikih bakra   
v takratni Severni Rodeziji (današnji Zambiji) 
proti kolonialnim davkom

30. maj 1814: * Mihail Bakunin, ruski anarhist    
(+ 1. julij 1876)

1. maj: praznik dela
1. maj 1886: splošna stavka v Chicagu za      
osemurni delovnik

1. maj 1889: na prvem kongresu II. internaciona-
le je 1. maj razglašen za praznik dela

1. maj 1890: prvo praznovanje 1. maja pri nas

2. maj: praznik dela (v nekaterih drža-
vah)

3. maj 1937: začetek „majskih dni” v Barceloni

4. maj 1886: krvavi dogodki na Haymarketu v 
Chicagu

5. maj 1818: * Karl Marx (+ 14. marec 1883)

6. maj 1968: študentje zasedejo pariško Sorbo-
no

10. maj 1896: * Antonija Čeč (Tončka Čečeva), 
sindikalistka, partizanka (+ 3. november 1943)

12. maj 1902: stavka 15.000 rudarjev v Pensilva-
niji za osemurni delovnik

14. maj 1771: * Robert Owen, utopični socialist 
(+ 17. november 1858)
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27. junij 1905

Ustanovitev 
sindikata Industrijski 
delavci sveta 
(Industrial Workers 
of the World - IWW)
Industrijski delavci sveta (Industrial Workers of the 
World – IWW), prvi večji industrijski sindikat v ZDA,        
je bil ustanovljen je bil leta 1905 v Chicagu. Svojo moč    
je gradil na široki bazi in ne na karizmatičnih voditeljih,   
ki bi se pogajali s kapitalisti. V svojih sekcijah je združeval 
delavce posameznih industrijskih panog, ne glede na 
delovno mesto ali izobrazbo, sprejemal je ženske, Afroa-
meričane, azijske Američane in imigrante, ki jih drugi 
sindikati niso spustili medse. Zavzemal se je za delavsko 
revolucijo in bil povezan s takratnimi socialističnimi, pa 
tudi anarhističnimi organizacijami. Kmalu se je vpletel v 
številne stavke in postal upoštevanja vredna sila, svoje 
delovanje pa je razširil onkraj meja ZDA in postal medna-
rodna organizacija.  Njegovi glavni principi so bili (in so 
še vedno) solidarnost, direktna akcija in splošna stavka 
kot orodje boja. »Člani IWW se organiziramo, da danes 
zagotovimo boljše pogoje  in  zgradimo boljši svet priho-
dnosti.«

22. junij 1933: prepoved delovanja Socialdemo-
kratske stranke v tretjem rajhu

22. junij 1935: Mednarodna organizacija dela 
sprejme resolucijo o 40-urnem delovnem tednu

22. junij 1941: ustanovljeno glavno poveljstvo 
slovenskih partizanskih enot

23. junij 1848: delavska vstaja v Parizu, prvič 
zaplapola rdeča zastava

25. junij 1903: * George Orwell (s pravim ime-
nom Eric Arthur Blair), angleški pisatelj (+ 21. 
januar 1950)

27. junij 1869: * Emma Goldman, rusko-ameri-
ška anarhistka (+ 14. maj 1940)

27. junij 1880: * Helen Keller, ameriška pisatelji-
ca, socialistka (+ 1. junij 1968)

27. junij 1905: ustanovitev sindikata Industrijski 
delavci sveta (Industrial Workers of the World 
– IWW)

28. junij 1969: po policijski raciji v gejevskem 
klubu Stonewall Inn v New Yorku se začne t. i. 
Stonewallski upor

1. junij 1906: stavka rudarjev za višje plače ter 
osemurni delovnik v mehiškem mestu Cananea. 
Stavka se konča z intervencijo varnostnih sil in 
23 mrtvimi.

1. junij 1924: spopad delavske mladine z nacio-
nalistično Orjuno v Trbovljah

2. junij 1967: protesti študentov proti obisku 
iranskega šaha v Zahodnem Berlinu

8. junij: svetovni dan gasilcev
12. junij: svetovni dan boja proti 
otroškemu delu
14. junij 1905: upor mornarjev na križarki        
Potemkin (Rusija)

14. junij 1928: * Ernesto Che Guevara (+ 9. 
oktober 1967)

16. junij 1901: * Henri Lefebvre, marksistični 
filozof (+ 29. junij 1991)

20. junij 1920: Socialistična partija Jugoslavije 
se preimenuje v Komunistično partijo

20. junij: svetovni dan beguncev
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20. 7. 1923

Začetek večtedenske 
splošne stavke 
rudarjev Trboveljske 
premogokopne 
družbe  
Splošna rudarska stavka v Trboveljski premogokopni 
družbi (TPD) se je začela 20. julija 1923. Rudarji so 
zahtevali višji draginjski dodatek ter spremembo kolek-
tivne pogodbe. V stavki je sodelovalo 9.400 rudarjev, od 
tega v Trbovljah 4200, v Zagorju 1600, Hrastniku 1300, 
Kočevju 900, Rajhenburgu 800, v Hudi jami pa 600. 
Stavko so s pomočjo orožništva in vojaštva 17. sep-
tembra zlomili. TPD je odpustila stotine rudarjev, ki so si 
morali poiskati delo v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem. 
To je bila zadnja velika stavka v povojnem revolucionar-
nem poletu. 

19. julij 1898: * Herbert Marcuse, nemški filozof, 
predstavnik frankfurtske šole (+ 29. julij 1979)

20. julij 1923: začetek večtedenske splošne 
stavke rudarjev Trboveljske premogokopne 
družbe 

26. julij 2009: uspešen protest študentov           
v Istanbulu proti zvišanju šolnin

1. julij 1892: stavka jeklarjev v Homesteadu        
v Pensilvaniji, ki traja do 6. julija, ko pride do 
spopada z varnostnimi silami

2. julij 1839: upor sužnjev na ladji Amistad

3. julij dan rudarjev v Sloveniji
5. julij 1857: * Clara Zetkin, nemška socialistka 
(+ 20. junij 1933)

6. julij 1907: * Frida Kahlo, mehiška slikarka, 
komunistka (+ 3. julij 1954)

12. julij 1924: t. i. mala obznana, prepoved      
delavskih organizacij v Kraljevini SHS

14. junij 1889: ustanovljena II. internacionala

17. julij 1939: nacionalistični državni udar v 
Španiji, začetek državljanske vojne in socialne 
revolucije

17. julij 1979: Narodna osvobodilna fronta    
Sandinistov (FSLN) prevzame politično moč     
v Nikaragvi
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11. avgust 1945

V Jugoslaviji 
uzakonjena volilna 
pravica žensk
V Avstro-Ogrskem cesarstvu so ženske, ki so dosegale 
davčni cenzus, lahko volile po posredniku. Konec devet-
najstega stoletja in v začetku dvajsetega pa so z uvaja-
njem splošne volilne pravice deželni volilni redi tudi to 
pravico začeli ukinjati, v veljavi je ostala  je le za občinske 
volitve. V Kraljevini SHS oziroma Kraljevini Jugoslaviji 
volilne pravice niso imele, to pa se je spremenilo med 
drugo svetovno vojno, ko so na osvobojenih ozemljih 
dobile volilno pravico in lahko prvič samostojno volile. 
Splošna volilna pravica za ženske v Jugoslaviji je bila 
uzakonjena 11. avgusta 1945.

12. avgust: svetovni dan mladih
14. avgust 1980: začetek stavke v ladjedelnici v 
Gdansku na Poljskem, ki pripelje do ustanovitve 
slavnega neodvisnega sindikata Solidarność

20. avgust 1866: ustanovljen prvi vseameriški 
sindikat National Labour Union, ki se začne boriti 
za osemurni delovnik

20. avgust 1936: mladi delavci zasedejo hrastni-
ško steklarno. Stavkajo zaradi izkoriščanja mlade 
delovne sile.

24. avgust 1922: * Howard Zinn, ameriški zgodovi-
nar in aktivist, avtor dela Ljudska zgodovina 
Združenih držav (A People‘s History of the United 
States) (+ 27. januar 2010)

25. avgust 1921: začetek rudarske vstaje v Blair 
Mountainu v Zahodni Virginiji, največje delavske 
vstaje v zgodovini ZDA. Spopad 10.000 oborože-
nih rudarjev in 3.000 pripadnikov »reda in miru«.

31. avgust 1980: poljska vlada dovoli delovanje 
neodvisnih sindikatov, ustanovljen sindikat        
Solidarność

1. avgust 1834: odprava suženjstva v britanskem 
imperiju

1. avgust 1921: Zakon o zaščiti države: prepoved 
vsakršne komunistične, anarhistične propagande 
oziroma dejavnosti v Kraljevini SHS (tudi prepo-
ved s Komunistično partijo Jugoslavije povezanih 
sindikatov)

3. avgust 1981: stavka kontrolorjev letenja v ZDA; 
stavka se konča z množičnim odpuščanjem

4. avgust 1983: državni udar v Burkini Faso in 
razglasitev socialista Thomasa Sankare za pred-
sednika

8. avgust 1879: * Emiliano Zapata, mehiški revo-
lucionar (+ 10. april 1919)

9. avgust 1934: stavka delavcev United Fruit 
Company v Kostariki, t. i. banana stavka; sodelo-
valo je 30 sindikatov, delavci so zahtevali boljše 
delovne pogoje, minimalno plačo ter šesturne 
izmene. Stavka je konsolidirala sindikate, ki so 
leta 1938 dosegli podpis kolektivne pogodbe.

11. avgust 1945: uvedena splošna volilna pravica 
žensk v Jugoslaviji

12. avgust 1946: stavka rudarjev v Južni Afriki, 
zahtevajo višje plače. Stavka (in vse, ki so sledile) 
velja za začetek poznejšega gibanja proti 
apartheidu.
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28. september 1864

V Londonu je 
ustanovljena 
I. delavska 
internacionala
Mednarodno združenje delavcev, kasneje poznano pod 
imenom Prva internacionala, je bilo prvo mednarodno 
revolucionarno delavsko združenje. Ustanovljena je bila 
28. 9. 1864 v Londonu, kamor so po neuspeli revoluciji 
leta 1848 pribežali številni revolucionarji, med njimi tudi 
Karl Marx.

Za cilj si je zadalo povezovanje in opolnomočenje dela-
vskih organizacij. Vrhovni organ je bil kongres, ki se je 
sestajal enkrat letno, drugi organ pa je bil generalni svet. 
Leta 1871 je podprla pariško komuno ter po njenem 
krvavem koncu izvedla številne mednarodne akcije proti 
francoskim oblastem. Leta 1872 je prišlo do razkola med 
antiavtoritarno, anarhistično strujo, zbrano okrog 
Mihaila Bakunina, ter strujo pod vodstvom Karla Marxa. 
Bakunina so iz organizacije izključili, sedež generalnega 
sveta pa prenesli v New York. Uradno so jo razpustili  
leta 1876.

14. september 1867: prvič izide Kapital              
(1. zvezek) Karla Marxa

15. september 1872: po razdoru v I. internacio-
nali je ustanovljena St. Imierska internacionala

15. september: dan vrnitve        
Primorske k matični domovini
20. september 2019: podnebna stavka mladih 
po vsem svetu

28. september 1864: v Londonu je ustanovljena 
I. delavska internacionala

2. september 1872: začetek 5. (zadnjega)     
kongresa I. internacionale v Haagu (selitev 
generalnega sveta v ZDA, iz organizacije         
izključijo Bakunina in somišljenike)

7. september 1848: v veljavo stopi zakon o 
odpravi tlačanstva v Avstrijskem cesarstvu

9. september 1947: uzakonitev ženske volilne 
pravice v Argentini pod predsednikom Juanom 
Peronom

11. september 1903: * Theodor Adorno, nemški 
filozof, muzikolog, predstavnik frankfurtske 
šole (+ 6. avgust 1969)
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24. oktober 1975

Velika stavka 
žensk na 
Islandiji 
Žensko delo, tako produktivno kot reproduktivno, po-
membno prispeva h gospodarstvu, a je večinoma nevi-
dno. Islandske ženske so se odločile narediti svoje delo 
vidno in cenjeno. Pobudo za enodnevno stavko je dala 
radikalna feministična skupina Rdeče nogavice, hitro se 
je prijela med sindikalnimi aktivistkami in drugimi ženski-
mi organizacijami in si tako zagotovila najširšo mogočo 
podporo. 24. oktobra 1975 je z delom prenehalo kar 90 
odstotkov žensk in popolnoma ustavilo gospodarstvo, 
zaprle so se šole in vrtci. V islandskih mestih so potekala 
množična zborovanja. 

Stavka je dosegla svoj namen, islandski parlament pa je 
že naslednje leto sprejel zakon o enakem plačilu.

16. oktober 1854: * Karl Kautsky, marksistični 
teoretik (+ 17. oktober 1938)

17. oktober: svetovni dan boja 
proti revščini
23. oktober 1956: začetek (neuspele) madžar-
ske vstaje

24. oktober 1970: Salvador Allende izvoljen kot 
prvi socialistični predsednik Čila

24. oktober 1975: velika islandska ženska stavka

26. oktober 1888: * Nestor Makhno, ukrajinski 
revolucionar, anarhist (+ 25. julij 1934)

1. oktober 1949: razglasitev Ljudske republike 
Kitajske

5. oktober: svetovni dan učiteljev
7. oktober: mednarodni dan 
dostojnega dela
10. oktober: svetovni dan           
duševnega zdravja
13. oktober 1909: usmrtitev Francisca Ferrerja, 
utemeljitelja moderne šole

13. oktober 1970: FBI aretira Angelo Davis

14. oktober 1973: ljudska vstaja na Tajskem,      
ki je povzročila konec vojaške diktature

15. oktober 1966: ustanovljena Stranka črnih 
panterjev (Black Panther Party)

15. oktober 1934 (po nekaterih virih 16. okto-
ber): začetek »dolgega pohoda« kitajskih       
komunistov
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7. november 1917

Začetek 
oktobrske 
revolucije
Ruska revolucija se je začela marca istega leta (februarja 
po julijanskem koledarju), ko so protesti in stavke ter 
upor vojakov prisilili carja k odstopu. Ljudje so imeli 
dovolj vojne in lakote. Nastala je začasna vlada, hkrati 
pa so se oblikovali delavski sveti – sovjeti. Iz pregnanstva 
v Švici se je vrnil Vladimir Lenin, vodja boljševiške stran-
ke, ki je postaja vedno bolj priljubljena. V noči iz 6. na 7. 
november (24. in 25. oktober po julijanskem koledarju) so 
streli oklepnice Aurora na Zimski dvorec v Petrogradu 
označili začetek oktobrske revolucije. Boljševiki so vdrli v 
dvorec in aretirali ministre začasne vlade. Oblast v državi 
pa so prevzeli sovjeti.

17. november 1973: vojaška hunta krvavo zatre 
upor študentov na atenski Politehniki

17. november 2007: velike sindikalne demon-
stracije v Ljubljani

21. november 1870: * Aleksander Berkman, 
rusko-ameriški anarhist (+ 28. junij 1936)

25. november: mednarodni dan 
boja proti nasilju nad ženskami
26. november 2005: v Ljubljani poteka velik  
protest sindikatov proti enotni davčni stopnji

28. november 1820: * Friedrich Engels               
(+ 5. avgust 1895)

28. november 2009: v Ljubljani poteka protest 
delavk in delavcev za dvig minimalne plače

30. november 1930: + Mary G. Harris Jones 
(»Mama Jones«), irsko-ameriška učiteljica, 
sindikalistka, soustanoviteljica IWW (* 1837)

30. november 1999: tisoči zavzamejo ulice 
Seattla v protest proti srečanju Svetovne       
trgovinske organizacije

1. november 1835: stavka za 10-urni delovnik v 
Filadelfiji; po 3 tednih so bile delavske zahteve 
uslišane

1. november 1910: v Barceloni ustanovljen anar-
histični sindikat CNT - Confederacion Nacional 
de Trabajo, ena glavnih sil španske revolucije

7. november 1917: začetek oktobrske revolucije

7. november 1942: konferenca Delavske enotno-
sti; sklep o izdajanju časopisa

10. november: mednarodni dan 
pripravnikov
16. november 1866: * Voltairine de Cleyre, ame-
riška feministka, anarhistka (+ 20. junij 1912)

16. november 1913: * Rezka Dragar (roj. Južina), 
tovarniška delavka, sindikalistka (+ 17. oktober 
1941)

17. november: mednarodni dan 
študentov (v spomin na deportacijo 1200 
študentov praške univerze v koncentracijska 
taborišča)
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11. december 2014

Volonterska 
pripravništva 
so ukinjena
Sindikat Mladi plus, različne mladinske organizacije in 
mladi na sploh so že dalj časa opozarjali, da je nespreje-
mljivo, da mladi delajo brez plačila, kar je izkoriščal 
predvsem javni sektor.  V okviru svoje kampanje so 
pozvali tudi samega predsednika vlade in vse pristojne, 
da sami delajo zastonj, dokler ne uredijo področja in 
zagotovijo plačanih pripravništev. Po dalj časa trajajočih 
prizadevanjih je vlada na svoji 13. redni seji 11. decembra 
2014 sprejela sklep, da ne podpira sklepanja novih po-
godb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju. 
Vlada je ministrstvom in vladnim službam naložila, naj 
ne sklepajo novih pogodb, temu pa je potem sledilo 
spreminjanje več področnih zakonov in sistemsko ureja-
nje pripravništev v Sloveniji.

Ukinitev volonterskih pripravništev predstavlja po-
membno zmago za mlade, za Sindikat Mladi plus, hkrati 
pa je s tem Slovenija postala ena redkih držav, ki prepo-
veduje neplačana pripravništva.

Boj za plačana in kakovostna pripravništva še vedno ni 
končan, zato Sindikat Mladi plus aktivno in strokovno na 
tem področju deluje že vrsto let. 

29. december 1898: v Ljubljani je ustanovljeno 
Društvo slovenskih učiteljic, prvo slovensko 
politično organizirano žensko društvo. V 
ospredju delovanja je boj za enake plače, boj 
proti diskriminaciji na podlagi spola in izenače-
nje položaja učiteljev in učiteljic.

29. december 1920: v Kraljevini SHS s t. i.       
obznano prepovedo Komunistično partijo 

1. december: svetovni dan boja 
proti aidsu
1. december 1955: v Alabami aretirajo Roso 
Parks, ker ni želela odstopiti sedeža na avtobu-
su belcu

5. december: mednarodni dan 
prostovoljstva
6. december 1884: Začetek »celovškega oz. 
krvavškega procesa« proti članom ljubljanske-
ga delavskega izobraževalnega društva

9. december 1987: stavka v Litostroju

10. december: mednarodni dan 
človekovih pravic
17. december 2010: začetek „arabske pomladi“ 
v Tuniziji

18. december 1865: v ZDA stopi v veljavo 13. 
amandma, s katerimodpravijo suženjstvo

20. december: mednarodni dan 
solidarnosti
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Komu je Sindikat 
Mladi plus name-
njen? Mladim brez-
poselnim, študen-
tom, dijakom, vsem, 
ki delate v prekar-
nih oblikah dela in 
vsem, ki se želite 
povezovati naprej.

Ker imamo iste 
vrednote in iste cilje!

Solidarnost, dostojno delo, dostojno 
plačilo, socialna varnost … Ne gre za 
prazne besede, temveč za vrednote, 
za katere človeku ne more biti vseeno. 
Biti član oziroma članica Sindikata 
Mladi plus pomeni boriti se in podpi-
rati boj za boljši jutri vseh generacij, 
tako mladih kot tistih malo manj 
mladih.

Ker nam ni vseeno!
Kršitve delovne zakonodaje? Študent-
sko delo ob vseh elementih rednega 
delovnega razmerja? Prisilna samoza-
poslitev? Diskriminacija? Prekarno 
delo? Ukrepi aktivne politike zaposlo-
vanja, ki so sami sebi namen? Nepla-
čano in slabo plačano delo? Ne-
skončna (neplačana) uvajanja in 
usposabljanja? Na Sindikatu Mladi 
plus zelo dobro poznamo položaj 
mladih, stiske, v katerih se mladi 
znajdemo in razmere, v katerih živimo 

ter delamo. Dnevno spremljamo 
probleme mladih in se aktivno zavze-
mamo za rešitve. Ena od naših najpo-
membnejših nalog je zaščita vseh 
naših članov in članic in prizadevanje 
za sistemsko urejanje položaja mladih 
v državi in tudi na mednarodni ravni. 

Že od leta 2016 izvajamo akcijo Stop 
kršitvam – Za dostojno delo, v okviru 
katere pregledujemo oglase za delo, 
nato pa te oglase prijavljamo na 
Inšpektorat RS za delo, mlade infor-
miramo katere pravice imajo in kako 
prepoznati kršitve ter delodajlce 
pozivamo k spoštovanju zakonov. Z 
akcijo nam je uspelo prebuditi tudi 
mlade, saj nam ti pogosto sami poš-
ljejo kakšen sporen oglas oziroma nas 
opozorijo na nepravilnost. 

Ker ti sindikat 
stoji ob strani!

Svojim članicam in članom zagota-
vljamo brezplačna svetovanja (prav-
no, socialno, davčno, karierno) in prav-
no zastopanje v primeru 
delovno-pravnih sporov. 

Ponujamo različna brezplačna uspo-
sabljanja, sodelovanje na različnih 
dogodkih doma in v tujini, predvsem 
pa mlade pozivamo, da se aktivirajo v 
naši organizaciji in jo pomagajo sou-
stvarjati z lastnimi pobudami. Vsi naši 
člani in članice so deležni tudi vseh 
ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v 
Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Ker želimo, da se mladi zavedajo 
svojih pravic, izvajamo izobraževalne 
delavnice na srednjih šolah, fakulte-

tah, v mladinskih centrih in drugih 
sorodnih organizacijah. S sindikalnimi 
pub kvizi smo v preteklosti prav tako 
gostovali v več slovenskih regijah. In 
ne mislimo se ustaviti. Pridruži se nam 
na eni od naslednjih aktivnosti!

Z našim sindikalnim podkastom 
Nehvaležni skeptiki opozarjamo na 
različne aktualne teme. Naslavljamo 
teme povezane z delavskim bojem, 
razmerami na trgu dela, prekariatom, 
razbijamo mite o mladih in sindikatih, 
obenem pa smo skeptični do trenutne 
ureditve družbe, kritični do trenutne-
ga stanja, zato iščemo alternative. 

Ker se borimo za 
sistemske rešitve in 
drugačne družbene 
ureditve

Vseskozi naslavljamo odločevalce, se 
vključujemo v zakonodajne procese in 
z zagovorniškimi kampanjami, akcija-
mi, s sodelovanjem v vladnih skupinah 
in na Ekonomsko-socialnem svetu 
zagovarjamo potrebe in pravice 
mladih. 

Svojih stališč se ne bojimo predsta-
vljati tudi na ulici, s protesti, demon-
stracijami in s podporo stavkam. Ko 
zatajijo dialog, konstruktiven pogovor 
in iskanje kompromisa, ko smo presli-
šani in spregledani, je namreč legiti-
mno, legalno in logično organizirati 
shode, ki združujejo podobno misleče 
ljudi ter jasno in glasno opozoriti na 
različne zahteve. Sindikalni aktivizem 
in delavski boj sta usidrana v naše 
delovanje, sta del naše zgodovine, s 
tem pa tudi naše identitete in sindi-

kalne kulture, zato ju negujemo, 
spodbujamo in razvijamo tudi danes, 
ko je tovrsten aktivizem še toliko bolj 
pomemben.

Sindikalne organizacije so nastale 
prav iz družbenih gibanj, ki so se 
začela na ulicah, in sicer prek demon-
stracij, s katerimi si je delavski razred 
izboril številne pravice, ki jih uživamo 
še danes.

Vse, kar se trenutno dogaja v naši 
družbi, se namreč še kako tiče mladih 
(ki jih naš sindikat zastopa), delavk in 
delavcev, prav tako pa sindikati že dalj 
časa presegamo ozek krog delavskih 
tematik in se odzivamo tudi na širše 
družbene pojave, ki vplivajo na delo in 
življenje vseh delavk ter delavcev. 
Sindikati smo socialni partner in 
spekter tematik, ki vplivajo na dela-
vstvo, je širok najmanj toliko, kot je 
široko področje človekovih pravic, 
demokracije in vladavine prava.

Ker si želiš aktivno 
spreminjati svet 
na bolje!

Na Sindikatu Mladi plus lahko vsak 
član ali članica najde svoje mesto pod 
soncem. Zanimajo nas tvoji predlogi, 
ideje, želje, problemi, kritike, pripom-
be, naša vrata so vedno odprta in 
naša ekipa vedno pripravljena, da te 
sprejme. Z nami lahko oblikuješ pre-
dloge sprememb, komentiraš dogaja-
nje, se aktiviraš na terenu, izvajaš 
delavnice, pomagaš soborkam in 
soborcem v stiski. Sindikat Mladi plus 
je sindikat aktivistk in aktivistov, ki se 
želijo boriti za spremembe na bolje.

Na Sindikatu Mladi plus se 
borimo za delavske pravice! 



Sindikat Mladi plus združuje 
in zastopa dijake, študente, 
mlade brezposelne in mlade 
prekarne delavke ter delavce. 

Več kot nas je, bolj kot smo povezani 
in informirani, bolje poznamo raz-
mere, v katerih mladi živimo in 

delamo ter se lažje borimo za svoje 
pravice. Glede na to, da nas spre-
membe na trgu dela iz dneva v dan 
silijo v večji individualizem, da veči-
noma opravljamo začasno, negoto-
vo, nestalno delo, je toliko pomemb-
neje, da najdemo način za 
povezovanje in za skupen boj za 
dostojno delo ter življenje.

• Brezposelnost mladih in aktivne 
 politike zaposlovanja  
• Pripravništva, vajeništvo in prakse 
• Študentsko delo, štipendije  
• Dostojno delo, prekarne oblike dela,
 kršitve na trgu dela 
• Boj proti diskriminaciji in za 
 enakopravnost
• Socialno varstvo in socialne pravice
• Okolje, zeleno gospodarstvo in 
 pravičen prehod
• Stanovanjska problematika mladih
• Mladinska politika  
• Digitalizacija, platformno delo
• Privatizacija  
• Minimalna plača  
• Prostotrgovinski sporazumi  
• Pokojninski sistem 

Pridruži se nam!
Da smo skupaj močnejši dokazujemo 
s svojim vsakodnevnim delom, ki 
temelji na aktivnem in solidarnem 
povezovanju, organiziranju ter združe-
vanju mladih. Počnemo ogromno 
stvari, organiziramo dogodke, izvaja-
mo različna usposabljanja in delavni-
ce, sodelujemo na okroglih mizah, 
ustvarjamo brošure, gostujemo v 

medijih, opozarjamo na sporne oglase 
za delo, širimo naše vrednote in ideje, 
delujemo na regijski, nacionalni in 
mednarodni ravni, ustvarjamo sindi-
kalni podkast, svetujemo našim čla-
nom in članicam ter počnemo še 
marsikaj drugega. Vse to z zaveda-
njem, da lahko le skupaj spremenimo 
stvari na bolje. 

Nabor tem, s katerimi se ukvarjamo, je širok, med njimi so najbolj aktualne:

Pridruži se nam v boju za 
izboljšanje položaja mladih!

Naša vrata so odprta 
prav vsak dan. 

Aktiviraj, 
organiziraj 

in pridruži se.
Sindikat Mladi plus

Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

www.mladiplus.si 
info@mladiplus.si

01/43 41 267


