
Poseg v okviru Prvomajske manifestacije 2015  
v Trstu na trgu Unità 

 
Drage tovarisice in dargi tovarisi, dragi prijatelji, 

kot vemo je Prvi Maj mednarodni praznik dela, ampak je tudi izredna priloznost, ko lahko 

izrazimo naso solidarnost, vsem tistim ki se v nasem mestu, v nasi dezeli, v nasi drzavi, v 

Evropi in na splosno na svetu, borijo za pravice delavskega razreda, za pravico do dela in 

za obrambo delavnega mesta. V druzbi, kjer prevlada individualizem in egoizem, povdariti 

vrdenoto solidarnosti je izrednega pomena. 

Istocasno pa je potrebno, da povdarimo nase nasprotovanje reforman, ki jih je Rencijeva 

valda, s podporo vecinskega dela Parlamenta, uvedla glede delovnega trga. Pomnijo naj ti 

gospodje, da z odvzemom pravic delavcem, se ne ustvarjajo nova delavna mesta, in 

zadnji zaskrbljujoci podatki brezposelnih i narascanje stevila izgubljenih delavnih mest v 

samem zadnjem mesecu, na zalost potrdijo nasih analiz in kritik. 

Ampak to kar bi nas moralo mocno skrbet in o katerm sj morda premalo pozormìnosti, so 

Ustavne reforme in nova volilna zakonodaja, ki jo v teh urah obravnavajo v Poslanski 

Zbornici. Predvidene spremembe istitucijonalnega sistema, ki uradno bi morale olajsati 

oziroma smanjsati stroske za njihovo delovanje, bodo pa de fakto omejile prostor 

politicnega in socijalnega  predstavnistva, kot ulogo Istituciji v zivljenju vseh nas, medtem 

ko bi bilo potrebno z ene strani utrditev ulogo javnih ustanov pri zagotovitvi uslug 

celotnemu prebivalstvu, z druge pa povecati neposredni protagonizem samega ljudstva v 

politicnem zivljenju nase republike. Torej osiromasenje in ne okrepitev demokraticne 

organizacije nase drzave. 

Pri tem gre omeniti, da pri navedeni odpravi usatnove CNEL,  ni predvidena nobena druga 

podobna struktura, kjer bi lahko prislo do socijalnega dialoga. 

Tudi zakonski osnutek, tako imenovane “ Dobre Sole” je na zalost jasen dokas, kaksno 

druzbo nameravajo izoblikovati. Zato je potrebno, da tudi mi vsi prpricano podpremo 

vsedrzavno stavko, ki so enotno sklicale vse Sindikalne in studentske organizacije za 

prihodni 5 maj. 

V tem pomembnem dnevu, pa ne moramo pozabiti na tiste tisoce in tisoce moskih in 

zensk, ki vsakodnevno bezijo prganjeni pred vojnami ali zaradi lakote, da bi lahko si 

ustvarjali boljso bodocnost. Tragedije, ki se prepogosto dogajajo v Sredozamskem morju, 

tezijo predvsem na vesti in odgovonosti najbolj razvitih drzav, ki so stoletja izkoristile tisti 

del sveta, od kot prihajojo ti nesrecnezi. Italija skusa v tem okviru, z velikim drudo 



pomagati tem ljudem, a to kat pogresamo je odsotnost Evrope, prave Evrope, zdruzena  in 

solidarna, ki mora dobiti politicne in ne vojne resitve. 

Ob koncu, dovolite mi da podcrtam, da se letos praznuje okroglo 70 obletnico zmage nad 

nacifasizmom in mislim, da je nasa dolznost, se zahvaliti vsem partizankam in partizanom, 

vseh politicnih pripadnosti, ki so pogumno se uprli fasizmu in nacizmu, jih premagali, s 

ciljem da bi zgradili novo druzbo, ki bi slonela na ideale miru, svobode, bratstva, sozitja in 

socijalne pravicnosti. 

Zato je pomembno, prav v spomin in v spostovanju na odpornistvo gibanje, da skupno 

zgradimo drzavo, ki se prepoznava v temelje nase Ustave, ki je nastala hvala Upornistvu. 

Torej druzbo, kjer bi izbire in vedenja posameznika, skupine in istituciji slonela na 

omenjene vrednote.To pa bo mogoce uresniciti samo ce Bomov cloti uvedli naso prelepo 

Ustavo in s tem zagotovili vsem DELO, SVOBODO IN DOSTOJNOST. 

 

NAJ  ZIVIJO  IDEALI PRVEGA MAJA 

 
Renato Kneipp 
 
Trst, 1. Maja 2015 


