Čestitka za Praznik rada!
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Svim posjetiteljima čestitam Praznik rada!
Međunarodni praznik rada obilježava se u svijetu i u nas brojnim svečanostima, ali pak
pretežno prosvjedima protiv tajkunskog, nehumanog, neoliberalnog kapitalizma u kojem je profit
oligarhije nametnut kao smisao života. Praznik se obilježava kao spomen na velike radničke
demonstracije koje su održane u Chicagu 1. svibnja 1886. godine, kada je u žestokim
sukobima s policijom poginulo više od dvije stotine radnika, a osmero ih je osuđeno na smrt. U
Hrvatskoj je Praznik rada obilježen prvi puta prije 120 godina u Maksimiru i od onda se redovno
obilježava.
Dok se u većini gradova u svijetu Međunarodni praznik rada uglavnom obilježava u
revolucionarnom zanosu, na žestokim prosvjedima u borbi za radnička prava, u Hrvatskoj se 1.
svibnja uvriježeno slavi uz praznički grah, limenu glazbu, karanfile, pokoju sindikalnu poruku,
mlake prosvjede i eventualno zviždaljke. Međunarodni praznik rada je kod nas u posljednjih
nekoliko desetljeća pretvoren u smijuriju, lakrdiju, u duge gužve gladnih penzionera i radnika
koji u gradskim parkovima u atmosferi seoskog vašara apatično čekaju besplatan grah s
kobasicama, u slavljenje nepostojeće ravnopravnosti, pravde, slobode i demokracije. Parola "8
sati rada, 8 sati odmora i 8 sati spavanja" i danas je aktualna kad nam desničari najavljuju 9
satno radno vrijeme! Pripremaju nam "Zdravlje i obrazovanje samo za bogate!" Također nam
spremaju kasniji odlazak u mirovinu s 67 godina pod parolom: "S posla na groblje!" Rasprodali
bi i ostatak Hrvatske, prirodne resurse, vode, šume, zemlju, ceste, strateška poduzeća,
brodogradilišta... Otjerali su iz naše prelijepe domovine više stotina tisuća, uglavnom mladih,
ljudi! Rado bi se domogli i naše privatne imovine, pa spremaju porez na nekretnine! Pod
parolom plaćanja općekorisnih funkcija šuma plaćamo i porez na zrak!
A oporezovali bi i naše kućne ljubimce, pse, mačke, pa valjda i akvarijske ribice!
I ove godine obilježit će se Praznik rada prosvjedima nezaposlenih, nezadovoljnih i
opljačkanih radnika, ovršenih, blokiranih, onih koji rade a ne primaju plaću, onih koji
kapitalistima poklanjaju svoj besplatni rad "skupljajući stručna iskustva", umirovljenika,
studenata i ostalih obespravljenih slojeva društva.
Danas smo na Praznik rada opet primorani sudjelovati u antikapitalističkim prosvjedima,
umjesto da slavimo jedan od najslavnijih dana u dugostoljetnoj borbi radničke klase i građana
protiv kapitalističke, tajkunske, bankarske i političke "elite", umjesto da tradicionalno slavimo rad
u prirodi, da se sastajemo i veselimo u krugu obitelji, da se okupljamo s prijateljima i da uživamo
u druženju. Praznik rada ostaje dan otpora, a ne dan slavlja i odmora!
Sretan vam Prvi maj! Nikad robom i nikad röbōm!
Da nam živi, živi, živi rad!
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