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Święto pracy – historia warta przypomnienia
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Data: 1 maja 2019

1 maja 1889 roku II Międzynarodówka wprowadza Święto Pracy –
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy mający upamiętniać
tragiczne wydarzenia, które miały miejsce trzy lata wcześniej w Chicago.

8 godzin
Walka robotników o ośmiogodzinny czas pracy wyrażała się przede wszystkim w protestach
ulicznych. W 1882 roku w Nowym Jorku na ulice wyszło 30 tysięcy robotników min. z hasłem „Osiem
godzin pracy – osiem godzin odpoczynku – osiem godzin na nasze własne potrzeby”. Walka o godne
warunki pracy trwała do 1 maja przełomowego roku 1886. W całym kraju robotnicy podjęli strajk
żądając ośmiogodzinnego dnia pracy. Jedna z większych demonstracji odbyła się w Chicago.

McCormick Harvester Co
Obejmujący po ojcu firmę produkującą sprzęt rolniczy Cyrus McCormick Jr. przeprowadza w firmie
restrukturyzację, która związana jest ze zwolnieniami robotników. Przeciw temu protestują
związkowcy i dochodzi do ugody. Jednak właściciel zmienia zdanie i zwalnia prawie całą załogę
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zatrudniając łamistrajków i ochroniarzy. 3 maja 1886 roku w Chicago doszło do zamieszek przed
fabryką żniwiarek. Bojówki, nowi pracownicy a później policja zaatakowali demonstrantów. Zginęło
6 osób.

fot. wikipedia
Haymarket plac

Haymarket masakra
4 maja. Pokojowy wiec na placu Haymarket, który właściwie dobiegał do końca niespodziewanie
zaatakowała policja. W tym czasie została w policjantów rzucona bomba zabijając jednego z nich
i wielu raniąc. W wyniku strzelaniny zginęło kilkunastu demonstrantów a około 200 zostało rannych.
Bombę prawdopodobnie rzucił prowokator. W Chicago aresztowano wielu robotników a o zamach
zostali oskarżeni organizatorzy strajku. Czterech z nich w wyniku sfingowanego procesu skazano na
karę śmierci.

II Międzynarodówka
Chcąc uczcić ofiary maja 1886 roku 3 lata później II Międzynarodówka ogłosiła 1 Maja Świętem
Pracy.
II Międzynarodówka została utworzona w 1889 r. w Paryżu. Było to międzynarodowe zrzeszenie partii
i organizacji socjaldemokratycznych. Główną rolę w zrzeszeniu odgrywała Socjaldemokratyczna
Partia Niemiec. W kongresach II Międzynarodówki uczestniczyli delegaci PPS, PPSD i SDKPiL.
Mimo różnicy nurtów ideowych wewnątrz Zrzeszenia, zgodnie przyjęto 1 maja za Święto Pracy.
Wyjątkiem były Stany Zjednoczone, w których Dzień Pracy – Labour Day obchodzony jest w pierwszy
poniedziałek września.
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Święto Pracy 133 lata później
Jak dziś wygląda sytuacja pracowników po tamtych krwawych wydarzeniach? Trudno powiedzieć, że
walka amerykańskich robotników poszła na darmo. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że po
ponad 130 latach od tamtych wydarzeń w wielu miejscach na świecie nadal łamane są prawa
pracownicze. Sytuacja ta dotyczy również krajów zachodnioeuropejskich. Szacunki na ten rok
przewidywały, że na świecie będzie ponad 200 mln bezrobotnych a więcej niż pół miliarda żyć będzie
za ok. 2 dolary dziennie. Nie mniej faktem jest, że w dniu 1 maja będziemy mieli dzień wolny od
pracy, który zawdzięczamy amerykańskim robotnikom.
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